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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

05373
26.10.2010 S.C. TRD TNUVA ROMANIA

DAIRIES S.R.L.
MĂRIUCA

2 M 2010
05464

26.10.2010 RUXANDRA SOARE Bucureştiul te vrea în teneşi

3 M 2010
05465

26.10.2010 RUXANDRA SOARE UrbanScouts

4 M 2010
05466

26.10.2010 RUXANDRA SOARE Oameni de piatră

5 M 2010
05467

26.10.2010 RUXANDRA SOARE UrbanWays

6 M 2010
06280

22.10.2010 S.C. ANNELAND S.R.L. VILLA VENUS

7 M 2010
06281

22.10.2010 S.C. ANNELAND S.R.L. Villa Giorgia

8 M 2010
06282

22.10.2010 S.C. ANNELAND S.R.L. Villa Stephanie

9 M 2010
06951

25.10.2010 MITITELU ADRIAN MARIN UCV

10 M 2010
07048

25.10.2010 MANEA ADRIAN MARATON DE STAND-UP
COMEDY

11 M 2010
07065

25.10.2010 MATEI RODICA ILEANA BURGHIU

12 M 2010
07216

21.10.2010 S.C. MEDIA ZONE UNU
BROADCASTING S.R.L.

UNU TV

13 M 2010
07390

21.10.2010 S.C. GEODA S.R.L. F2O FUN.FASHION.OPORTUNITY

14 M 2010
07506

25.10.2010 S.C. TERRA MARKETING RIB
2003 S.R.L.

Karina

15 M 2010
07507

22.10.2010 ASOCIATIA PRIETENII
ARMONIEI

FESTIVAL CORAL
INTERNATIONAL LIVIU BORLAN

16 M 2010
07536

21.10.2010 S.C. ENGELMI S.R.L. mereu proaspăt

17 M 2010
07537

21.10.2010 S.C. CARPETA RO GRUP
S.R.L.

CARPETA INCOV

18 M 2010
07538

21.10.2010 ROTENBERG MIHAIL EMERITUS
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19 M 2010
07526

21.10.2010 DE AGOSTINI HELLAS LTD MĂNĂSTIRI ORTODOXE
DESCOPERĂ LOCURILE SFINTE

20 M 2010
07539

21.10.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. CLICKNET SMART BOX

21 M 2010
07540

21.10.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. DOLCE SPORT: TELEVIZIUNEA TA
DE SPORT

22 M 2010
07527

21.10.2010 LEVIVIER GEORGIANA
MARIANA

TRANSILVANIA LODGE

23 M 2010
07541

21.10.2010 ELENA LUMINITA DIMA HR CU AROMA DE CAFEA

24 M 2010
07528

21.10.2010 RENERT GAD-OFIR RENET GAD-OFIR

25 M 2010
07542

21.10.2010 ASOCIATIA SOMELIERILOR
DIN ROMANIA

26 M 2010
07529

21.10.2010 RENERT GAD-OFIR Dr Renert Gad Feel the Changel

27 M 2010
07543

21.10.2010 S.C. MAGUAY IMPEX S.R.L. MYWAY

28 M 2010
07546

21.10.2010 ROCK PORTAL S.R.L. ROCKSCHOOL

29 M 2010
07530

21.10.2010 S.C. HOTNEWS. RO S.R.L. Contributors.ro texte cu valoare
adaugata

30 M 2010
07547

21.10.2010 S.C. CMS EXPERT
SECURITATE S.R.L.

CMS EXPERT SECURITATE

31 M 2010
07531

21.10.2010 ARION RUXANDRA MANUELA LUMEA RELIGIILOR

32 M 2010
07544

21.10.2010 STAN GHEORGHE ARE BALTA PEŞTE

33 M 2010
07548

22.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. Life Style VIAŢA IEŞITĂ DIN TIPAR

34 M 2010
07545

21.10.2010 STAN GHEORGHE stanfish

35 M 2010
07549

22.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. CAMERE DE COPII Solutii de
amenajare

36 M 2010
07550

22.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. CULORILE în amenajarea locuinţei

37 M 2010
07551

22.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. Zilele Naţionale ale Statelor lumii



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

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

3

38 M 2010
07552

22.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. Hiparion PUBLISHERS

39 M 2010
07553

22.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. Alege corect ghidul cumpărătorului
inteligent

40 M 2010
07554

21.10.2010 FILIP GEORGEL MASAJUL CARE TE SCAPA DE
BISTURIU

41 M 2010
07555

25.10.2010 S.C. INDUSTRIAL PROINVEST
S.R.L.

KAPITALFM deva petrosani tg-jiu
92.5

42 M 2010
07532

21.10.2010 ASOCIATIA ROMANA DE
PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA

INSIDE Jurnal de psihoterapie
integrativa

43 M 2010
07533

21.10.2010 S.C. TIOSS COMMERCE S.R.L. AQUA NATURA

44 M 2010
07534

21.10.2010 S.C. TIOSS COMMERCE S.R.L. BĂNĂŢEANCA

45 M 2010
07535

21.10.2010 MACSIM DOINA DOCO

46 M 2010
07563

22.10.2010 DIAGEO SCOTLAND LIMITED

47 M 2010
07564

22.10.2010 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. 2GOOD

48 M 2010
07570

22.10.2010 ASOCIATIA MONTESSORI
TIMISOARA

MONTESSORI HAUS TIMISOARA

49 M 2010
07556

22.10.2010 POPA EDUARD DANIEL booster.ro make your car smile

50 M 2010
07571

22.10.2010 TUDOR VLAD fără asfalt

51 M 2010
07557

22.10.2010 S.C. TOTAL MIHOC PROD
S.R.L.

COMMANDO

52 M 2010
07572

22.10.2010 S.C. GAMEX S.R.L. PokerStart

53 M 2010
07558

22.10.2010 S.C. TOTAL MIHOC PROD
S.R.L.

COMMANDO 2010

54 M 2010
07573

22.10.2010 S.C. ANDORSA S.R.L. SOFFI-PLANET

55 M 2010
07574

22.10.2010 S.C. CADEROL S.R.L. SECURITY FORCE NORD-EST
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56 M 2010
07559

22.10.2010 VATAMAN DAN Revista de Studii Europene si Relaţii
Internationale/ Journal of European
Studies and International Relations

57 M 2010
07565

22.10.2010 S.C. STERK PLAST S.R.L. sterk

58 M 2010
07575

22.10.2010 KOREA YAKULT CO., LTD Fun & Yum Paldo

59 M 2010
07576

22.10.2010 POLOGEA MONA ELENA ROLANG

60 M 2010
07566

22.10.2010 MILANEZE OUTLET S.R.L. MILANEZE OUTLET

61 M 2010
07567

22.10.2010 S.C. MEDIA CONCEPT STORE
S.R.L.

media concept store

62 M 2010
07568

22.10.2010 S.C. VESTI-RO S.A. Salla

63 M 2010
07569

22.10.2010 ASOCIATIA MONTESSORI
TIMISOARA

Alternativa Educaţională Montessori,
Programa şcolară, Ciclu primar I,
grupa de vârstă 6-9 ani

64 M 2010
07561

22.10.2010 SANDRA CATALIN
SICOE CRISTINA MANUELA

Cartea Recordurilor Nationale

65 M 2010
07589

25.10.2010 S.C. OLIVIA COSMETCS S.R.L. Love Time

66 M 2010
07591

25.10.2010 ANA-MARIA NOVOLAN www.intertel.ro

67 M 2010
07592

25.10.2010 ANA-MARIA NOVOLAN www.funsms.ro

68 M 2010
07588

25.10.2010 S.C. EURO GRUP S.R.L. eG euro GRUP

69 M 2010
07577

25.10.2010 S.C. EDITURA EVENIMENTUL
SI CAPITAL S.R.L.

PROIECT PENTRU ROMÂNIA

70 M 2010
07593

25.10.2010 ANA-MARIA NOVOLAN INTERTEL

71 M 2010
07598

25.10.2010 STEFAN BURDEA STEFAN BURDEA

72 M 2010
07578

25.10.2010 S.C. EDITURA EVENIMENTUL
SI CAPITAL S.R.L.

PROIECT ROMÂNIA

73 M 2010
07599

25.10.2010 SILVERZONE ONLINE S.R.L. SILVERZONE

74 M 2010
07594

25.10.2010 ANA-MARIA NOVOLAN FUNSMS
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75 M 2010
07579

25.10.2010 AMARGHIOALEI I MARIA
(NAARGHITA)

NAARGHITA THE INDIAN
KINGSONG MONDIAL GOLDEN
JUBILEE OF UNIQUE MUSICAL
CAREER

76 M 2010
07600

25.10.2010 S.C. UNIVISION S.R.L. UNIVISION

77 M 2010
07580

25.10.2010 CARNARU ALIN CONSTANTIN AQUAGEEA

78 M 2010
07608

25.10.2010 S.C. AGENTIA UNU S.R.L. NAIVE

79 M 2010
07581

25.10.2010 IONESCU TUDOR PARTIDUL NAŢIONALIST

80 M 2010
07609

25.10.2010 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

Enterprise Driving Licence

81 M 2010
07582

25.10.2010 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

eMAG

82 M 2010
07610

25.10.2010 GOLDEN BRANDS LIMITED Delinuts

83 M 2010
07611

25.10.2010 GOLDEN BRANDS LIMITED Deliseeds

84 M 2010
07595

25.10.2010 S.C. MV INDIGO CLUB S.R.L. ARTHA true sense

85 M 2010
07612

25.10.2010 MITITELU ADRIAN MARIN UCV 48

86 M 2010
07596

25.10.2010 S.C. D&M PERFECT REAL
ESTATE S.R.L.

HOTEL EPOQUE - RETREAT IN
THE HEART OF THE CITY

87 M 2010
07583

25.10.2010 SKY SOLAR HOLDINGS CO.,
LTD. OFFICES OF CODAN
TRUST COMPANY (CAYMAN)
LIMITED

88 M 2010
07602

25.10.2010 S.C. SCALEIT S.R.L. SCALEIT

89 M 2010
07614

25.10.2010 AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

Vogue Folies

90 M 2010
07603

25.10.2010 S.C. SCALEIT S.R.L. SCALEIT ROMANIA

91 M 2010
07604

25.10.2010 S.C. SCALEIT S.R.L. WWW.SCALEIT.RO

92 M 2010
07605

25.10.2010 ORIENT BEST QUALITY S.R.L. Success
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93 M 2010
07597

25.10.2010 ASOCIATIA PENTRU
SPRIJINIREA TINERILOR,
STUDENTILOR SI
PROFESORILOR

STUDENT EXPERT

94 M 2010
07606

25.10.2010 MERA VICTOR
CIOARBĂ VENUŢ

REGUN

95 M 2010
07584

25.10.2010 S.C. 72 MICROELEMENTS &
FLOWERS S.R.L.

TERAPIA FLORALĂ BUCOVINA

96 M 2010
07585

25.10.2010 S.C. SECOND OPINION S.R.L. SECOND OPINION SERVICIU
MEDICAL PREMIUM

97 M 2010
07607

25.10.2010 S.C. MEDIA ATV S.R.L. TR tv

98 M 2010
07586

25.10.2010 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

PROCITY

99 M 2010
07587

27.10.2010 S.C. GAMACRIS S.R.L. BAKEPROD MANAGER soft
producţie panificaţie de la materie
primă la livrare produs finit

100 M 2010
07615

26.10.2010 MATEI L. TEODOR P.F.A. Mathieu

101 M 2010
07622

26.10.2010 S.C. VIE VIN VINJU MARE
S.R.L.

Negru Vârtos

102 M 2010
07623

26.10.2010 SHENZHEN SANG FEI
CONSUMER
COMMUNICATIONS CO., LTD.

XENIUM

103 M 2010
07616

26.10.2010 ROMASTRU TRADING S.R.L. SUPREHEN mycophenolatum

104 M 2010
07624

26.10.2010 MAQLAN GLENCORA IUSTINA JUSTIN POWER ENERGY DRINK

105 M 2010
07617

26.10.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

PARLIAMENT Lights

106 M 2010
07625

26.10.2010 S.C. NOVA FORCE TECHNIC
S.R.L.

GR TV

107 M 2010
07618

26.10.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

PARLIAMENT V RECESSED
FILTER

108 M 2010
07626

26.10.2010 S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL S.A.

BLACK PEAK VINTERRA VT

109 M 2010
07627

26.10.2010 S.C. OCRAM TELEVIZIUNE
S.R.L.

se întâmplă ACUM

110 M 2010
07619

26.10.2010 SAKURA PROTECT S.R.L. SAKURA PROTECT
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111 M 2010
07628

26.10.2010 DAVID DUMITRU NOVANEWS

112 M 2010
07640

26.10.2010 PETRUT VERONICA CARDINAL www.cardinalbn.ro

113 M 2010
07620

26.10.2010 S.C. OPTIMA SOLUTIONS
SERVICES S.R.L.

optima call for excellence

114 M 2010
07629

26.10.2010 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

CANAL D ÎNCHISOAREA
PĂCĂTOŞILOR

115 M 2010
07630

26.10.2010 DUMITRESCU DORU IOAN ASOCIATIA SOMELIERILOR
PROFESIONISTI DIN ROMANIA

116 M 2010
07621

26.10.2010 BIBLIOTECA METROPOLITANA
BUCURESTI

Literatorul REVISTĂ EDITATĂ LA
1991 ŞI 1880 DE MARIN SORESCU
ŞI ALEXANDRU MACEDONSKI

117 M 2010
07631

26.10.2010 S.C. RBL FOOD DISTRIBUTION
S.R.L.

CERIO

118 M 2010
07632

26.10.2010 CONSTANTIN AUR TITI AUR

119 M 2010
07633

26.10.2010 S.C. PRUTUL S.A. TRADIŢIE ROMÂNEASCĂ

120 M 2010
07643

26.10.2010 PETRUT VERONICA BN OBSERVATOR
WWW.observatorbn.ro

121 M 2010
07635

26.10.2010 S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL S.A.

VT VINTERRA

122 M 2010
07636

26.10.2010 H.N.Z. FARM S.R.L. H.N.Z.

123 M 2010
07637

26.10.2010 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. Oxygen Life

124 M 2010
07638

26.10.2010 S.C. SABICOR TRANS S.R.L. Clyr X - eXpertul in curatenie

125 M 2010
07645

26.10.2010 POP CALIN-RADU INSTANT GAZON

126 M 2010
07646

26.10.2010 POP CALIN-RADU INSTANT CONSTRUC

127 M 2010
07647

26.10.2010 MUGUR MIHĂESCU ŢARA LU' GARCEA

128 M 2010
07648

26.10.2010 MUGUR MIHĂESCU GARCEA
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129 M 2010
07649

26.10.2010 SHU XIAODONG NITTA

130 M 2010
07674

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM COMPLEMENTA

131 M 2010
07675

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM PANTHODERM

132 M 2010
07676

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM CAPSALGIN
FORTE

133 M 2010
07688

27.10.2010 S.C. OPTICA VISTA S.R.L. OPTICA VISTA

134 M 2010
07702

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. MEŞTERUL CASEI TALE

135 M 2010
07677

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM DICLOSAL GEL
1%

136 M 2010
07689

27.10.2010 EPURE DORIN ZAMBARA

137 M 2010
07678

27.10.2010 CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI DABULENI

Dăbuleni CASA PEPENILOR

138 M 2010
07690

27.10.2010 S.C. NBG LEASING IFN S.A. Târguiala bună se cunoaşte încă de
la finanţare!

139 M 2010
07691

27.10.2010 HASAN BALOULI Colecţia 1 RON

140 M 2010
07679

27.10.2010 PETRISOR FLORIN ILIE FĂGĂRAŞ DIN BUCATELE CETĂŢII

141 M 2010
07661

27.10.2010 S.C. LUCKY SUPERSTAR
IMPEX S.R.L.

Lucky

142 M 2010
07703

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. ZIUA MESERIAŞULUI

143 M 2010
07680

27.10.2010 ROSU ADELINA MARIANA PanoramicGym

144 M 2010
07704

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. Construieşti repede şi bine

145 M 2010
07681

27.10.2010 S.C. SAPORI D'ITALIA S.R.L. TRATTORIA DELL' ARTE

146 M 2010
07663

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM ARTRONON

147 M 2010
07650

27.10.2010 S.C. ANTENA 3 S.A. SE ÎNTÂMPLĂ ACUM
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148 M 2010
07692

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. ZIUA CASEI

149 M 2010
07651

27.10.2010 S.C. TV ANTENA 1 S.A. HARTA VIEŢII

150 M 2010
07664

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM DERMACORT

151 M 2010
07693

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. Facem casă bună împreună

152 M 2010
07682

27.10.2010 S.C. VINVEST S.R.L. VIN LA EXPO

153 M 2010
07694

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. MEŞTER

154 M 2010
07665

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM Calmo-carb

155 M 2010
07666

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM KETODERM

156 M 2010
07705

27.10.2010 CABINET AVOCAT
CRACIUNESCU CATALIN
IONUT

LEX express logistics

157 M 2010
07706

27.10.2010 SIMON ERNO LORANT BLUBOLD

158 M 2010
07667

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM HEPAVEN GEL

159 M 2010
07683

27.10.2010 S.C. SARA COMPANY ABD
S.R.L.

SARA

160 M 2010
07652

27.10.2010 S.C. TV ANTENA 1 S.A. DUELUL BUCĂTARILOR

161 M 2010
07707

27.10.2010 S.C. STUDIO TWELVE S.R.L. MAKE me HAPPY

162 M 2010
07668

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM MOVILAX

163 M 2010
07708

27.10.2010 S.C. STUDIO TWELVE S.R.L. VOT or NOT

164 M 2010
07684

27.10.2010 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO METROPOLIS

165 M 2010
07669

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM TROXSAL

166 M 2010
07709

27.10.2010 S.C. OLIVO ORGANIC S.R.L. Bio Bunătăţi

167 M 2010
07670

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM PANCREZIM
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168 M 2010
07671

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM ASPAVIT CRESTE
ENERGIA SI VITALITATEA

169 M 2010
07653

27.10.2010 S.C. TV ANTENA 1 S.A. FACE 2 FACE

170 M 2010
07672

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM SCOBUSAL

171 M 2010
07710

27.10.2010 DUMITRASCU ILIE-LIVIU
TATAR DANIEL
SECELEANU MIRCEA MIHAIL

QUPONS

172 M 2010
07685

27.10.2010 S.C. L.P.M. SECURITY
COMPANY S.R.L.

173 M 2010
07673

27.10.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM KERATOP

174 M 2010
07695

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. ZIUA CASEI TALE

175 M 2010
07654

27.10.2010 S.C. INTACT PRODUCTION
S.R.L.

CÂŞTIGI ÎN 60 DE SECUNDE

176 M 2010
07696

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. AMBIENT TOTAL

177 M 2010
07712

27.10.2010 CLUBUL SPORTIV SAVU
RACING

RALIUL CLUJULUI

178 M 2010
07686

27.10.2010 UNILEVER N.V. CREATIONS COCCOLINO

179 M 2010
07655

27.10.2010 S.C. INTACT PRODUCTION
S.R.L.

CÂŞTIGI LA MINUT

180 M 2010
07697

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. MEŞTER AMBIENT

181 M 2010
07687

27.10.2010 S.C. CONREP S.R.L. BAIADEVIS

182 M 2010
07698

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. ZIUA MEŞTERULUI

183 M 2010
07699

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. MEŞTERUL CASEI

184 M 2010
07713

27.10.2010 S.C. BUILD CORP
PREFABRICATE S.R.L.

GP GENERAL PREFABRICATE

185 M 2010
07700

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. MEŞTERUL HARNIC

186 M 2010
07701

27.10.2010 S.C. AMBIENT S.A. CLIENT TOTAL
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187 M 2010
07659

27.10.2010 S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL S.A.

MAISON HARITON

188 M 2010
07660

27.10.2010 S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL S.A.

BUCUR VILLA
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(732) S.C. TRD TNUVA ROMANIA

DAIRIES S.R.L., Şos. Olteniţei nr.
251, Judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

MĂRIUCA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
Procces Blue 215C), verde, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020504; 020508;

060708; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, lapte praf, lapte gelatinos, aromat şi
smântânit; produse de lapte şi anume:
deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut,
sana, kefir, spume, frişcă, deserturi cu frişcă,
smântână, unt, brânză care se întinde pe pâine;
brânzeturi, brânzeturi maturate, brânzeturi
maturate cu mucegai, brânzeturi nematurate
proaspete şi brânzeturi în saramură, brânzeturi
de vacă, brânzeturi proaspete vândute fie sub
formă lichidă, fie sub formă de pastă, băuturi
simple sau aromate compuse în principal din
lapte sau produse din lapte, băuturi din lapte
făcute în principal din lapte, băuturi din lapte

cuprinzând fructe; produse din lapte
fermentate simple sau aromate.
30 Cafea, ceai, cacao, ciocolată, băuturi pe
baza de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, zahar, orez, orez
expandat, tapioca şi făină, tarte şi plăcinte
(dulci sau sărate), pizza, paste simple sau
aromate şi/sau umplute, preparate făcute din
cereale, cereale pentru micul dejun, feluri de
mâncare gata pregătite cuprinzând în special
paste, feluri de mâncare făcute din tarte de
patiserie, pâine, pesmeţi, biscuiţi (dulci şi
savuroşi), napolitane, vafele, prăjituri, produse
de patiserie, toate aceste produse fiind simple
şi/sau acoperite şi/sau umplute şi/sau aromate,
aperitive/gustări dulci sau sărate conţinând
pâine, pesmet, biscuiţi sau aluat de patiserie,
produse de cofetărie, gheaţă comestibilă
facută în special din iaurt, cremă de îngheţată,
îngheţată, apă îngheţată (gheaţă comestibilă),
iaurturi înghetate (gheaţă comestibilă), apă
îngheţată aromată, miere, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri dulci, sosuri
pentru paste, mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05464
(151) 26.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Sat Vrăneşti,

Jud. Argeş, , COM. CALINEŞTI
ROMANIA 

(540)
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Bucureştiul te vrea în teneşi

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011713; 250110;

270112; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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 05465
(151) 26.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Sat Vrăneşti,

Jud. Argeş, , COM. CALINEŞTI
ROMANIA 

(540)

UrbanScouts

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 070124;

270508; 270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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 05466
(151) 26.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Sat Vrăneşti,

Jud. Argeş, , COM. CALINEŞTI
ROMANIA 

(540)

Oameni de piatră

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

clase:
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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 05467
(151) 26.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Sat Vrăneşti,

Jud. Argeş, , COM. CALINEŞTI
ROMANIA 

(540)

UrbanWays

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:011521; 030724;

290103;  

(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 06280
(151) 22.10.2010
(732) S.C. ANNELAND S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr. 16, Jud. Hunedoara,
330030, DEVA ROMANIA 

(540)

VILLA VENUS

(591) Culori revendicate:violet
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(531) Clasificare Viena:010105; 240113;
270504; 290105;  

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

39 Transport; organizarea de călătorii.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06281
(151) 22.10.2010
(732) S.C. ANNELAND S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr. 16, Jud. Hunedoara,
330030, DEVA ROMANIA 

(540)

Villa Giorgia

(591) Culori revendicate:violet

  
(531) Clasificare Viena:010105; 240113;

270504; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizarea de călătorii.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06282
(151) 22.10.2010
(732) S.C. ANNELAND S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr. 16, Jud. Hunedoara,
330030, DEVA ROMANIA 

(540)

Villa Stephanie

(591) Culori revendicate:violet

  
(531) Clasificare Viena:010105; 240113;

270504; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizarea de călătorii.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06951
(151) 25.10.2010
(732) MITITELU ADRIAN MARIN, Str.

Fraţii Buzeşti nr. 33, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07048
(151) 25.10.2010
(732) MANEA ADRIAN, Str. Dorobanţilor

nr. 109, ap. 41, judeţul Cluj, 400691,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

MARATON DE STAND-UP COMEDY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07065
(151) 25.10.2010
(732) MATEI RODICA ILEANA, Str.

Virgil Madgearu nr. 14, et. 3, ap. 14,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BURGHIU

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07216
(151) 21.10.2010
(732) S.C. MEDIA ZONE UNU

BROADCASTING S.R.L., Str. M.
Kogălniceanu bl. 56, sc. 2, et. 1, ap.
26, judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

UNU TV

(591) Culori revendicate:albastru
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270515; 290104;  

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

35 Servicii de publicitate prin televiziune. 
38 Servicii de difuzare de programe de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07390
(151) 21.10.2010
(732) S.C. GEODA S.R.L., Str. Măgurii nr.

2, judeţul Maramureş, 435300,
CAVNIC ROMANIA 

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

(540)

F2O FUN.FASHION.OPORTUNITY

(591) Culori revendicate:negru, rogvaiv

  
(531) Clasificare Viena:170206; 270711;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsura a timpului. 

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07506
(151) 25.10.2010
(732) S.C. TERRA MARKETING RIB

2003 S.R.L., Str. Mihai Eminescu, bl.
P17, sc. D, parter, ap. 1, Jud. Argeş, ,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

Karina

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
3 Săpunuri, detergent, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07507
(151) 22.10.2010
(732) A S O C I A T I A  P R I E T E N I I

ARMONIEI, B-dul Unirii nr. 14A,
ap. 46, Jud. Maramures, 430272,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

FESTIVAL CORAL INTERNATIONAL
LIVIU BORLAN

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07536
(151) 21.10.2010
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

nr. 165, Jud Galaţi, , GALATI
ROMANIA 

(540)

mereu proaspăt

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07537
(151) 21.10.2010
(732) S.C. CARPETA RO GRUP S.R.L.,

Str. Movila Pacuret nr. 2-4, Judeţul
Iaşi, 700545, IAŞI ROMANIA 

(540)

CARPETA INCOV
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(591) Culori revendicate:orange, bordo

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261113;

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

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet, cu
excepţia celor din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07538
(151) 21.10.2010
(732) ROTENBERG MIHAIL, Str.

Moliere nr. 9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

EMERITUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07526
(151) 21.10.2010
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

44-46 Vouliagmenis Avenue, Voula,
16673, ATENA GRECIA 

(740) OFICIUL INTERNATIONAL
PATENTMARK, Str. Dr. N. Turnescu
nr. 2, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

MĂNĂSTIRI ORTODOXE
DESCOPERĂ LOCURILE SFINTE

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
dispozitive electronice, CD/DVD, CD-Rom,
programe.
16 Publicaţii, cărţi, reviste, jurnale, materiale
tipărite adiacente.
35 Publicitate; publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, pagini web, transmisiuni
radio şi tv, transmisiuni prin web.
39 Distribuire de material audiovizuale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07539
(151) 21.10.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLICKNET SMART BOX

(591) Culori revendicate:bej, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, suporturi magnetice înregistrare,
discuri acustice, software, camere video, căşti
telefonice, circuite integrate, difuzoare,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; routere.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii legate de calculatoare şi routere,
inclusiv de accesul internetului prin
intermediul acestora, crearea şi întreţinerea
siturilor web pentru terţi, webhosting,
închirierea de calculatoare, închirierea de
programe informatice, închiriere de servere
web, întreţinerea siturilor web pentru terţi,
programare pentru calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07540
(151) 21.10.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOLCE SPORT: TELEVIZIUNEA TA
DE SPORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07527
(151) 21.10.2010
(732) L E V I V I E R  G E O R G I A N A

MARIANA, Nr. 194, Jud. Braşov, ,
MOIECIU DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. ROMPROSPER SERVIMPEX
S . R . L .  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA
PIVA, Şos. Mihai Bravu nr. 294, bl. 6,
sc. B, ap. 63, sector 3 BUCUREŞTI

(540)
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TRANSILVANIA LODGE

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

  
(531) Clasificare Viena:060104; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate în legătură şi cu clasele de
servicii 39, 41, 42, 43, 44
39 Transport; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale/simpozioane.
42 Creare şi menţinere site.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07541
(151) 21.10.2010
(732) ELENA LUMINITA DIMA, Spl.

Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 2, et. 1, ap.
23, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HR CU AROMA DE CAFEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07528
(151) 21.10.2010
(732) RENERT GAD-OFIR, Str. Anastasie

Panu nr. 8, bl. A12, ap. 8, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RENET GAD-OFIR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Crearea şi menţinere site-uri.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07542
(151) 21.10.2010
(732) ASOCIATIA SOMELIERILOR

DIN ROMANIA, Str. Alexandru Ioan
Cuza nr. 64, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050710; 110302;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice şi derivate din băuturi
alcoolice (vinars, spumant, şampanie, lichior,
lichior cremă). 
34 Tutun; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07529
(151) 21.10.2010
(732) RENERT GAD-OFIR, Str. Anastasie

Panu nr. 8, bl. A12, ap. 8, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr Renert Gad Feel the Changel

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

031301; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Crearea şi menţinere site-uri.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07543
(151) 21.10.2010
(732) S.C. MAGUAY IMPEX S.R.L., Str.

Bratului nr. 23, sector 2, 020656,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MYWAY

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

clase:
9 Maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07546
(151) 21.10.2010
(732) ROCK PORTAL S.R.L., Str. Henri

Coandă nr. 23, corp A, sector 1,
010667, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROCKSCHOOL

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

41 Activităţi recreative şi distractive,
învăţământ în domeniul cultural; activităţi de
creaţie artistică; realizare de înregistrări audio
şi activităţi de editare muzicală. 
42 Activităţi ale portalurilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07530
(151) 21.10.2010
(732) S.C. HOTNEWS. RO S.R.L., Calea

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

(540)

Contributors.ro texte cu valoare adaugata

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control, (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea (transportul), distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda şi controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice, distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; publicaţii electronice care pot fi
descărcate.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse in alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
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articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; publicaţii; buletine
informative.
35 Publicitate; publicitate on line; updatarea
materialelor publicitare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; compilarea, sistematizarea şi
updatarea informaţiilor în baze de date de
computer; servicii de web log; furnizarea de
informaţii on line din serviciile menţionate în
aceasta clasă.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; furnizarea de
informaţii on line din domeniul serviciilor
menţionate în această clasă.
38 Telecomunicaţii; (servicii de) agenţie de
ştiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale; furnizarea on line de
publicaţii electronice care nu pot fi descărcate;
publicarea on line de ziare si cărţi electronice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii juridice; furnizarea de informaţii on
line din domeniul juridic, IT (Informaţion
Technology) şi computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07547
(151) 21.10.2010
(732) S.C. CMS EXPERT SECURITATE

S.R.L., Str. Prelungirea Ghencea nr.
100, et. 3, ap. A3033, clădirea A3,
Complex Rezidenţial Primăvara,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CMS EXPERT SECURITATE

  
(531) Clasificare Viena:010103; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07531
(151) 21.10.2010
(732) ARION RUXANDRA MANUELA,

Calea Griviţei nr. 156, bl. 3, sc. E, et.
7, ap. 163, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LUMEA RELIGIILOR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Periodice, produse din hârtie şi carton
imprimate.
41 Educaţie; instruire; publicare şi păublicare
online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07544
(151) 21.10.2010
(732) STAN GHEORGHE, B-dul.

Chişinău nr. 15, bl. A4, sc. 2, ap. 44,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ARE BALTA PEŞTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse din hârtie şi carton pentru menaj şi
restaurante; hârtie de ambalaj, hârtie cerată;
ambalaje din hârtie şi carton; pelicule din
materiale plastice aderente, extensibile, pentru
paletizare; materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); ambalaje
comestibile, de exemplu din feculă, amidon,
alte produse comestibile; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
29 Carne, peşte, moluşte, fructe de mare,
crustecee proaspete şi congelate, păsări şi
vânat; poroduse din peşte; amestec cu carne

de peşte în membrană naturală sau artificială,
extracte din carne, peşte, crustacei, moluşte,
fructe de mare; 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; peşte,
moluşte, fructe de mare, crustecee şi animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
momeală pentru peşti.
35 Analiza preţului de cost, cercetarea pieţei,
contabilitate, decorarea vitrinelor, distribuire
de materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), estimare în afaceri
comerciale, import-export, investigaţii pentru
afaceri, organizare de expoziţii şi de târguri
pentru scopuri comerciale şi publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicitate prin corespondenţă, reactualizarea
materialelor publicitare, redactare de texte
publicitare, relaţii publice, sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice, sondaje de
opinie, studiul pieţei, vânzare la licitaţie,
administrarea hotelurilor.
39 Transport; ambalare şi depozitare,
distribuţie în special pentru peşte, moluşte,
crustecee, fructe de mare şi produse din
acestea.
40 Tratament de materiale, abatorizare,
refrigerare, congelare, afumarea alimentelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Creşterea animalelor, pasărilor,
piscicultură, acvacultură, servicii medicale;
servicii veterinare; servicii de igienă şi de
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îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07548
(151) 22.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

Life Style VIAŢA IEŞITĂ DIN TIPAR

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc în

beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07545
(151) 21.10.2010
(732) STAN GHEORGHE, B-dul.

Chişinău nr. 15, bl. A4, sc. 2, ap. 44,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

stanfish

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

  
(531) Clasificare Viena:030910; 260418;

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

clase:
16 Produse din hârtie şi carton pentru menaj şi
restaurante; hârtie de ambalaj, hârtie cerată;
ambalaje din hârtie şi carton; pelicule din
materiale plastice aderente, extensibile, pentru
paletizare; materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); ambalaje
comestibile, de exemplu din feculă, amidon,
alte produse comestibile; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; materiale de
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instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
29 Carne, peşte, moluşte, fructe de mare,
crustecee proaspete şi congelate, păsări şi
vânat; poroduse din peşte; amestec cu carne
de peşte în membrană naturală sau artificială,
extracte din carne, peşte, crustacei, moluşte,
fructe de mare; 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; peşte,
moluşte, fructe de mare, crustecee şi animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
momeală pentru peşti.
35 Analiza preţului de cost, cercetarea pieţei,
contabilitate, decorarea vitrinelor, distribuire
de materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), estimare în afaceri
comerciale, import-export, investigaţii pentru
afaceri, organizare de expoziţii şi de târguri
pentru scopuri comerciale şi publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate prin corespondenţă,
reactualizarea materialelor publicitare,
redactare de texte publicitare, relaţii publice,
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice, sondaje de opinie, studiul pieţei,
vânzare la licitaţie, administrarea hotelurilor.
39 Transport; ambalare şi depozitare,
distribuţie în special pentru peşte, moluşte,
crustecee, fructe de mare şi produse din
acestea.
40 Tratament de materiale, abatorizare,
refrigerare, congelare, afumarea alimentelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Creşterea animalelor, pasărilor,
piscicultură, acvacultură, 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 personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07549
(151) 22.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

CAMERE DE COPII Solutii de
amenajare

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:020501; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07550
(151) 22.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

CULORILE în amenajarea locuinţei

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07551
(151) 22.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

Zilele Naţionale ale Statelor lumii

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

290104;  
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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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07552
(151) 22.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

Hiparion PUBLISHERS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030422;

270515; 270519; 290104;  
(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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07553
(151) 22.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)
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Alege corect ghidul cumpărătorului
inteligent

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270515;

270519; 290103;  
(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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07554
(151) 21.10.2010
(732) FILIP GEORGEL, Şos. Olteniţei nr.

16, bl. 3C, et. 4, ap. 17, sector 4, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MASAJUL CARE TE SCAPA DE
BISTURIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 07555
(151) 25.10.2010
(732) S.C. INDUSTRIAL PROINVEST

S.R.L., Str. Aviytorilor bl. 16, ap. 1-3,
parter, judeţul Hunedoara, 332106,
PETROŞANI ROMANIA 

(540)

KAPITALFM deva petrosani tg-jiu 92.5

(591) Culori revendicate:negru, roşu
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(531) Clasificare Viena:011108; 270711;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07532
(151) 21.10.2010
(732) ASOCIATIA ROMANA DE

PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA,
Str. România Muncitoare nr. 30, Jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

INSIDE Jurnal de psihoterapie
integrativa

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ,produse de
imprimerie, fotografii, 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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07533
(151) 21.10.2010
(732) S.C. TIOSS COMMERCE S.R.L.,

DJ 691, KM 2+950, judeţul Timiş, *,
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

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

(540)

AQUA NATURA

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

  
(531) Clasificare Viena:011514; 050311;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07534
(151) 21.10.2010
(732) S.C. TIOSS COMMERCE S.R.L.,

DJ 691, KM 2+950, judeţul Timiş, *,
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

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

(540)

BĂNĂŢEANCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07535
(151) 21.10.2010
(732) MACSIM DOINA, B-dul. Mihai

Eminescu nr. 141, Jud. Botoşani, ,
BOTOŞANI 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)

DOCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07563
(151) 22.10.2010
(732) DIAGEO SCOTLAND LIMITED,

Edinburgh Park, 5 Lochside Way,
Edinburgh Scotland EH 12 9 DT, ,
EDINBURGH REGATUL UNIT E

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

(540)

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07564
(151) 22.10.2010
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

2GOOD

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

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;

270711; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină, preparate făcute din cereale, pâine şi
produse de panaificaţie, produse de patiserie
şi cofetărie, biscuiţi şi produse zaharoase,
deserturi, preparate sau semipreparate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de panificaţie, patiserie, cofetărie
şi a biscuiţilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export; publicitate şi
reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07570
(151) 22.10.2010
(732) ASOCIATIA MONTESSORI

TIMISOARA, Str. Constantin
Brâncoveanu nr. 73, judeţul Timiş, ,
TIMISOARA ROMANIA 

(540)

MONTESSORI HAUS TIMISOARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Transmitere emisiuni radio-tv.
41 Realizare emisiuni radio-tv.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07556
(151) 22.10.2010
(732) POPA EDUARD DANIEL, Str.

Siderurgiştilor nr. 42, bl. M4B, sc. 2,
ap. 58, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

booster.ro make your car smile

(591) Culori revendicate:roz, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comunicare, decorarea vitrinelor,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor pentru terţi, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
39 Distribuirea (livrarea) de produse, livrarea
de mărfuri comandate prin corespondentă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07571
(151) 22.10.2010
(732) TUDOR VLAD, B-dul Banu Manta

nr. 5, ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

fără asfalt

  
(531) Clasificare Viena:010701; 050116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07557
(151) 22.10.2010
(732) S.C. TOTAL MIHOC PROD

S.R.L., Str. Preot Klein nr. 1, Jud.
Neamţ, *', TAMASENI ROMANIA 

(540)

COMMANDO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07572
(151) 22.10.2010
(732) S.C. GAMEX S.R.L., Nr. 10/A,

judeţul Mureş, , COM. LIVEZENI
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)

PokerStart

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260418;

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, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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; import.export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07558
(151) 22.10.2010
(732) S.C. TOTAL MIHOC PROD

S.R.L., Str. Preot Klein nr. 1, Jud.
Neamţ, *', TAMASENI ROMANIA 

(540)

COMMANDO 2010

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07573
(151) 22.10.2010
(732) S.C. ANDORSA S.R.L., Str. Cardinal

Iuliu Hossu nr. 30, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)
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SOFFI-PLANET

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri, roz

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07574
(151) 22.10.2010
(732) S.C. CADEROL S.R.L., Str. George

Topârceanu nr. 10, Jud. Iaşi, 700487,
IAŞI ROMANIA 

(540)

SECURITY FORCE NORD-EST

  
(531) Clasificare Viena:260305; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalaţii sisteme de alarmare

antiefracţie şi antiincendiu.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07559
(151) 22.10.2010
(732) VATAMAN DAN, Str. Soldatului nr.

5, bl. 114, sc. 1, ap. 6, sector 4,
042041, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista de Studii Europene si Relaţii
Internationale/ Journal of European
Studies and International Relations

  
(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
de instruire sau învăţământ; caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07565
(151) 22.10.2010
(732) S.C. STERK PLAST S.R.L., Şos.

Colentina nr. 2, Judeţul Constanţa, ,
MEDGIDIA ROMANIA 

(540)
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sterk

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Mase plastice sub formă de foi, plăci sau
baghete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07575
(151) 22.10.2010
(732) KOREA YAKULT CO., LTD, 28-10

Jamwon dong, Seocho-gu, 137-030,
SEOUL REPUBLICA COREEA 

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

(540)

Fun & Yum Paldo

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

270507; 270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Paste făinoase uscate, produse pe baza de

cereale, tăiţei (nefierţi), naeng-myun (tăiţei de
hriscă din Korea), pachete de orez fiert, tăiţei
instant, ravioli, tăiţei, vermicelli (tăiţei), tăiţei
somen (specialităţi de tăiţei foarte subţiri, din
grâu, paste făinoase pentru supe, spaghete,
tăiţei chinezeşti (nefierţi), tăiţei udon
(nefierţi), tăiţei soba instant, tăiţei udon
instant, tăiţei chinezeşti instant, spaghete
(nefierte), paste făinoase, cafea, cacao.
32 Băuturi pe baza de legume sau fructe,
extracte de hamei pentru producerea berii,
sucuri de struguri, sucuri de ananas, băuturi
răcoritoare, băuturi din extract de ginseng,
şerbeturi (băuturi pe bază de); siropuri de
fructe (sucuri pe baza de), sucuri de portocale,
sifon, băuturi carbogazoase, sucuri de mere,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
baza de extracte de fructe, băuturi nealcoolice
pe baza de suc de fructe, suc de fructe de
lămâie, limonade, sucuri de fructe, sucuri de
roşii, sucuri de legume (băuturi), apa minerala
(băuturi), bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07576
(151) 22.10.2010
(732) POLOGEA MONA ELENA, Str.

Segarcea nr. 2-4, bl. A14, et.2, ap. 9,
sector 6, 062069, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROLANG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07566
(151) 22.10.2010
(732) MILANEZE OUTLET S.R.L., Str.

Mircea Vulcănescu nr. 106, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MILANEZE OUTLET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07567
(151) 22.10.2010
(732) S.C. MEDIA CONCEPT STORE

S.R.L., Str. Constantin Silvestri nr. 1,
ap. 6, sector 4, , 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)

media concept store

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240115;

270515;  
(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 07568
(151) 22.10.2010
(732) S.C. VESTI-RO S.A., Str. Cuza Voda

nr. 58, Judetul Vrancea,, 620034,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

Salla
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(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07569
(151) 22.10.2010
(732) ASOCIATIA MONTESSORI

TIMISOARA, Str. Constantin
Brâncoveanu nr. 73, judeţul Timiş, ,
TIMISOARA ROMANIA 

(540)

Alternativa Educaţională Montessori,
Programa şcolară, Ciclu primar I, grupa de
vârstă 6-9 ani

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Transmitere emisiuni radio-tv.
41 Realizare emisiuni radio-tv.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07561
(151) 22.10.2010
(732) SANDRA CATALIN, Str. I.L.

Caragiale nr. 22, bl. H3, sc. B, ap. 6,
Jud. Tulcea, , TULCEA ROMANIA 

(732) SICOE CRISTINA MANUELA, Sat
Zdrapti, Jud. Hunedoara, , COMUNA
CRISCIOR ROMANIA 

(540)

Cartea Recordurilor Nationale

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07589
(151) 25.10.2010
(732) S.C. OLIVIA COSMETCS S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 46A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Love Time
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(531) Clasificare Viena:050521; 270502;
270507;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
birou; import-export; regruparea în avantajul
terţilor a preparatelor pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, a preparatelor pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire,
săpunurilor, parfumurilor, uleiurilor esenţiale,
cosmeticelor, loţiunilor pentru păr, produselor
pentru îngrijirea dinţilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07591
(151) 25.10.2010
(732) ANA-MARIA NOVOLAN, Str.

Iovita nr. 4, bl. P24A, sc. 1, ap. 8,
sector 5, , 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)

www.intertel.ro

  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 07592
(151) 25.10.2010
(732) ANA-MARIA NOVOLAN, Str.

Iovita nr. 4, bl. P24A, sc. 1, ap. 8,
sector 5, , 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)

www.funsms.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
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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.
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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07588
(151) 25.10.2010
(732) S.C. EURO GRUP S.R.L., Calea

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

(540)

eG euro GRUP

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185
C), albastru (pantone 655 C)

  
(531) Clasificare Viena:261111; 270511;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante.
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 igienice pentru medicină;
dezinfectante; fungicide, ierbicide.
7 Maşini şi maşini-unelte.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru curăţare; bureţi
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metalici.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase).
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07577
(151) 25.10.2010
(732) S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI

CAPITAL S.R.L., Str. Cristina
Popişteanu nr. 2-4, et. 6, birou 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROIECT PENTRU ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii pe internet; aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice,optice,decântărire,demăsura
re,de semnalizare,decontrol (verificare), de
siguranţă(salvare) şi didactice;aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare,
extinctoare.
16 Publicatii, ziare, reviste; hârtie, carton şi

produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produsede imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetarie; adezivi
(materiale colante) pentru papetarie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris; şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni TV;
servicii de editare pentru texte (altele decât
textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07593
(151) 25.10.2010
(732) ANA-MARIA NOVOLAN, Str.

Iovita nr. 4, bl. P24A, sc. 1, ap. 8,
sector 5, , 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)

INTERTEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 07598
(151) 25.10.2010
(732) STEFAN BURDEA, Str. Cap. Ion

Burlacu nr. 19, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

STEFAN BURDEA

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,

umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07578
(151) 25.10.2010
(732) S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI

CAPITAL S.R.L., Str. Cristina
Popişteanu nr. 2-4, et. 6, birou 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROIECT ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii pe internet; 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 coman da curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
16 Publicatii, ziare, reviste; hârtie, carton şi
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produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produsede imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetarie; adezivi
(materiale colante) pentru papetarie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris; şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni TV;
servicii de editare pentru texte (altele decât
textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07599
(151) 25.10.2010
(732) SILVERZONE ONLINE S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 48A, sc. B, ap. 16,
judeţul Braşov, 500086, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

SILVERZONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07594
(151) 25.10.2010
(732) ANA-MARIA NOVOLAN, Str.

Iovita nr. 4, bl. P24A, sc. 1, ap. 8,
sector 5, , 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)

FUNSMS

  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
38 Telecomunicaţii.
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 07579
(151) 25.10.2010
(732) AMARGHIOALEI I MARIA

(NAARGHITA), Bd. Tineretului 27,
bl. 18, sc. 1, ap. 37, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NAARGHITA THE INDIAN
KINGSONG MONDIAL GOLDEN
JUBILEE OF UNIQUE MUSICAL
CAREER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Casete video, casete audio, compact discuri.
16 Albume, cărţi, fotografii.
35 Difuzare de material publicitar
(ambasadoare de imagine, cultural-muzical).
41 Publicare de cărţi; activităţi culturale,
înregistrare benzi audio şi video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07600
(151) 25.10.2010
(732) S.C. UNIVISION S.R.L., Aleea

Crăieşti nr. 6, bl. D41, sc. A, et. 1, ap.
5, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNIVISION

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmisia,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
echipamente pentru prelucrarea informaţiilor
şi calculatoare.
35 Publicitate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07580
(151) 25.10.2010
(732) CARNARU ALIN CONSTANTIN,

Str. Uioara nr. 3, bl. M2, sc. 5, et. 10,
ap. 198, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AQUAGEEA

  
(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 07608
(151) 25.10.2010
(732) S.C. AGENTIA UNU S.R.L., Str.

Sărărie nr. 48, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

NAIVE

  
(531) Clasificare Viena:050116; 270507;

270511;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07581
(151) 25.10.2010
(732) IONESCU TUDOR, Str. Arh. Ion

Berindei nr. 1, bl. S22, sc. D, ap. 169,
sector 2, 023551, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL NAŢIONALIST

  
(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 07609
(151) 25.10.2010
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sector
1, 010073, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Enterprise Driving Licence

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07582
(151) 25.10.2010
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eMAG

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
Blue 072), roşu (pantone 185)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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; import-export, lanţ de magazine.
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 07610
(151) 25.10.2010
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

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

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

(540)

Delinuts

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; alune şi alune de pădure prăjite,
nuci preparate, migdale preparate, arahide
preparate.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; alune, nuci,
migdale, arahide, caju crud cuprinse în această
clasă; animale vii; fructe şi legume proaspete;
alune crude, nuci crude, migdale crude,
arahide crude caju crud; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07611
(151) 25.10.2010
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

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

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

(540)

Deliseeds

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07595
(151) 25.10.2010
(732) S.C. MV INDIGO CLUB S.R.L., Str.

Tudor Vianu nr.3, subsol 2, camera 4,
sector 1, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ARTHA true sense

(591) Culori revendicate:roşu
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(531) Clasificare Viena:050520; 260116;
270502; 290101;  

(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07612
(151) 25.10.2010
(732) MITITELU ADRIAN MARIN, Str.

Fraţii Buzeşti nr. 33, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

UCV 48

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07596
(151) 25.10.2010
(732) S.C. D&M PERFECT REAL

ESTATE S.R.L., Intrarea Aurora nr.
17C, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

HOTEL EPOQUE - RETREAT IN THE
HEART OF THE CITY

(591) Culori revendicate:auriu (pantone 872
C)

  
(531) Clasificare Viena:250105; 250109;

270511; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07583
(151) 25.10.2010
(732) SKY SOLAR HOLDINGS CO.,

LTD. OFFICES OF CODAN
TRUST COMPANY (CAYMAN)
LIMITED, Cricket Square, Hutchins
Drive, PO BOX 2681,, KY1-1111,
GRAND CAYMAN INSULELE
CAIMANE 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str.Răspântiilor nr.37, Etaj
1,Ap. 2, Sector 2, Cod 020547,
Bucureşti BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
36 Plasări de bani în fonduri publice; investiţii
de capital; fonduri de investiţii; credite
financiare; estimări financiare; management
financiar; consultanţă financiară; servicii
financiare; informaţii financiare; emitere de
titluri de valoare.
40 Producerea de energie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07602
(151) 25.10.2010
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.

Laboratorului nr. 7C, (Camerele 8-12),
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
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)

SCALEIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07614
(151) 25.10.2010
(732) A M E R I C A N - C I G A R E T T E

C O M P A N Y  ( O V E R S E A S )
LIMITED, Zaehlerweg 4, 6300, ZUG
ELVETIA CH

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

(540)

Vogue Folies

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070106;

070124; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigarete, tutun, produse din tutun, brichete,
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07603
(151) 25.10.2010
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.

Laboratorului nr. 7C, (Camerele 8-12),
jude ţul  Prahova,  PLOIEŞTI
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)

SCALEIT ROMANIA

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

  
(531) Clasificare Viena:261111; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07604
(151) 25.10.2010
(732) S.C. SCALEIT S.R.L., Str.

Laboratorului nr. 7C, (Camerele 8-12),
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
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)

WWW.SCALEIT.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07605
(151) 25.10.2010
(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, judeţ Cluj DEJ

(540)

Success

(591) Culori revendicate:verde (pantone
368C), galben (pantone 388C),
albastru (pantone 7455C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
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



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

magazine; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
39 Transport; ambalare şi depozitare
distribuţie de mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07597
(151) 25.10.2010
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

SPRIJINIREA TINERILOR,
S T U D E N T I L O R  S I
PROFESORILOR, Calea Plevnei nr.
5-7, et. 1, ap. 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STUDENT EXPERT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Divertisment, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07606
(151) 25.10.2010
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(732) CIOARBĂ VENUŢ, Str. Pometului
nr. 21, judeţul Mureş, 545300,
REGHIN ROMANIA 

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

(540)

REGUN

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; bere; 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. 
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţia mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07584
(151) 25.10.2010
(732) S.C. 72 MICROELEMENTS &

FLOWERS S.R.L., Aleea Donea
Diana Alexandra nr. 4, bl. N18, sc. #,
et. 3, ap. 27, sector 4, 041528,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TERAPIA FLORALĂ BUCOVINA
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(591) Culori revendicate:verde, galben, bleu,
albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:050519; 260118;

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

clase:
3 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 (tincturi
hidroalcoolice-suplimente alimentare).
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07585
(151) 25.10.2010
(732) S.C. SECOND OPINION S.R.L., Al.

S. Puşkin nr. 10, parter, camera C 10,
C11, C12, C13, sector 1, 011996,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECOND OPINION SERVICIU
MEDICAL PREMIUM

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 011509;

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

clase:
44 Activităţi de asistenţă medicală generală şi
specializată, consultaţii şi tratamente
medicale, planificare familială, activităţi ale
laboratoarelor medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07607
(151) 25.10.2010
(732) S.C. MEDIA ATV S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 202, bl. 328, sc. A, et. 6,
ap. 32, judeţul Teleorman, 140032,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

TR tv

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
38 Telecomunicaţii (activitate de difuzare a
programelor de televiziune). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07586
(151) 25.10.2010
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

PROCITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi; materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
30 Suplmente nutritive cuprinse în această
clasă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07587
(151) 27.10.2010
(732) S.C. GAMACRIS S.R.L., Str. Saturn

nr. 13, Judeţul Galaţi, 800344,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

BAKEPROD MANAGER soft producţie
panificaţie de la materie primă la livrare
produs finit

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

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07615
(151) 26.10.2010
(732) MATEI L. TEODOR P.F.A., Str.

Sibiului nr. 23, Jud. Sibiu,
CISNĂDIE ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
geamantane şi valize.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07622
(151) 26.10.2010
(732) S.C. VIE VIN VINJU MARE

S.R.L., Str. Unirii, nr. 2, Jud.
Mehedinţi, 225400, VÎNJU MARE
ROMANIA 

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

(540)

Negru Vârtos

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07623
(151) 26.10.2010
(732) S H E N Z H E N  S A N G  F E I

C O N S U M E R
COMMUNICATIONS CO., LTD.,
11 Science & Technology Road,
Hi-tech Industrial Park, Nanshan DST,
, SHENZHEN CITY CHINA
GUANGDONG PROVINCE

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

(540)

XENIUM

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

clase:
9 Telefoane portabile; video telefoane;
încărcătoare pentru baterii şi/sau acumulatori;
celule galvanice; tuburi electronice cu vid
(radio); tonomate receptoare (audio şi video);
aparate pentru înregistrarea sunetelor; căşti
compact discuri (memorie read-only).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07616
(151) 26.10.2010
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

Str. G. Biharia, nr. 67-77, sector 1,
013981, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA 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)

SUPREHEN mycophenolatum

(591) Culori revendicate:albastru, mov

  
(531) Clasificare Viena:010706; 260116;

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

5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţe activa mycophenolatum mofetil.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07624
(151) 26.10.2010
(732) MAQLAN GLENCORA IUSTINA,

Str. Petre Ispirescu nr. 7, Judeţul
Argeş, 110337, PITEŞTI ROMANIA

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, B-dul. Republicii bl.
212, sc. D, ap. 11, Jud. Argeş
PITEŞTI

(540)

JUSTIN POWER ENERGY DRINK

(591) Culori revendicate:roşu, auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:240902; 260418;

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

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07617
(151) 26.10.2010
(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 PROPRIETATE
INTELECTUALA 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)

PARLIAMENT Lights

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

290113;  
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(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
ţigarete, cutii metalice pentru ţigarete,
port-ţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07625
(151) 26.10.2010
(732) S.C. NOVA FORCE TECHNIC

S.R.L., B-dul Constantin Brâncoveanu
nr. 3, Jud. Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(540)

GR TV

(591) Culori revendicate:albastru, gri
deschis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07618
(151) 26.10.2010
(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 PROPRIETATE
INTELECTUALA 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)
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PARLIAMENT V RECESSED FILTER

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 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
ţigarete, cutii metalice pentru ţigarete,
port-ţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07626
(151) 26.10.2010
(732) S . C .  V I N T E R R A

INTERNATIONAL S.A., Str.
Arcului nr. 24, sector 2, 021034,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLACK PEAK VINTERRA VT

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

clase:
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale, import, export, reclamă.
39 Transport, depozitare, ambalare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07627
(151) 26.10.2010
(732) S.C. OCRAM TELEVIZIUNE

S.R.L., Str. Preciziei nr.3P, Lot nr. 1,
clădire C6.1-spaţiu birouri, et. 1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

se întâmplă ACUM

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

  
(531) Clasificare Viena:160101; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07619
(151) 26.10.2010
(732) SAKURA PROTECT S.R.L., Aleea

Cornisa nr. 19, ap. 1, Jud. Mureş, ,
TG. MUREŞ ROMANIA 

(540)

SAKURA PROTECT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07628
(151) 26.10.2010
(732) DAVID DUMITRU, Calea Crângaşi

nr. 26-28, bl. 48-49, sc. B, et. 6, ap.
46, sector 6, 060339, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOVANEWS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Servicii de comunicare mass-media.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07640
(151) 26.10.2010
(732) PETRUT VERONICA, Str. Garoafei

nr. 5, sc. B, ap. 22, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420153, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

CARDINAL www.cardinalbn.ro
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(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07620
(151) 26.10.2010
(732) S.C. OPTIMA SOLUTIONS

SERVICES S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompeiu nr. 10A, clădirea C1, modul
2, et. 3, camera 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

optima call for excellence

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
35 Consultanţă pentru conducerea afacerilor;
consultanţă pentru optimizarea proceselor de
call center, de vânzare, de colectare creanţe,
de suport, analiză, planificare, bugetare şi
strategie; suport pe telefon; telemarketing şi
telesales, activităţi de vânzare prin telefon, de
prospectare a pieţei, de stabilire de întâlniri în
vederea finalizării procesului de vânzare al
unor produse şi/ sau servicii; activităţi de tip
back-office, procesare faxuri şi/ sau scrisori şi/
sau procesare date, facturi; consultanţă de
management pentru contact centers.
38 Call center; customer suport pe telefon sau
e-mail; preluarea apelurilor de suport ale
clienţilor; preluare de comenzi; servicii de
consiliere tehnică şi consultanţa în domeniul
tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor;
servicii de informaţii şi de consiliere on-line
dintr-o bază de date de calculator sau prin
i n t e r n e t ;  s e r v i c i i  î n  d o m e n i u l
te lecomunica ţ i i lor ,  comunica ţ i i lor ,
telefoanelor, faxului, telexului, colectării şi
transmiterii de mesaje, radio-paging şi poştei
electronice; transmiterea şi recepţia de date şi
informaţii; servicii de furnizare a mesajelor
electronice; servicii mesagerie, şi anume,
transmiterea, primirea şi expedierea de mesaje
sub formă de text, audio, imagini grafice sau
video sau o combinaţie a acestor formate;
servicii voicemail; servicii conferinţă video;
servicii telefonice video; furnizarea de legături
de telecomunicaţii la bazele de date de
calculator, Internet sau altă reţea electronică;
transmisii audio, video şi de date prin
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telecomunicaţii.clasa 42: dezvoltarea şi
menţinerea bazelor de date, inclusiv online,
concepţia de pagini web;servicii on-line
pentru calculatoare; servicii de programare
furnizate on-line; pregătirea accesului la o
reţea electronică on-line pentru extragerea de
informaţii.
42 Dezvoltarea şi menţinerea bazelor de date,
inclusiv online, concepţia de pagini web;
servicii on-line pentru calculatoare; servicii de
programare furnizate on-line; pregătirea
accesului la o reţea electronică on-line pentru
extragerea de informaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07629
(151) 26.10.2010
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bdul.
Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp A, birou 6A01, et. 6,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., Str.
Ceasornicului nr. 7, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CANAL D ÎNCHISOAREA
PĂCĂTOŞILOR

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru

  

(531) Clasificare Viena:020904; 260101;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07630
(151) 26.10.2010
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA SOMELIERILOR
PROFESIONISTI DIN ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice şi derivate din băuturi
alcoolice (vin ars, spumant, şampanie, lichior,
lichior cremă).(cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07621
(151) 26.10.2010
(732) BIBLIOTECA METROPOLITANA

BUCURESTI, Str. Tache Ionescu nr.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Literatorul REVISTĂ EDITATĂ LA
1991 ŞI 1880 DE MARIN SORESCU ŞI
ALEXANDRU MACEDONSKI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07631
(151) 26.10.2010
(732) S.C. RBL FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Piaţa Alba Iulia nr. 8, bl.
17, sc. 3, et. 5, ap. 60, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CERIO

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

  
(531) Clasificare Viena:031309; 050315;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07632
(151) 26.10.2010
(732) CONSTANTIN AUR, Str. Moş Ion

Roată nr. 60, judeţul Vaslui, ,
BARLAD ROMANIA 

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

(540)

TITI AUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07633
(151) 26.10.2010
(732) S.C. PRUTUL S.A., Str. Ana Ipatescu

nr. 12, judeţul Galaţi, 800223,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

TRADIŢIE ROMÂNEASCĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de 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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă de răcit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07643
(151) 26.10.2010
(732) PETRUT VERONICA, Str. Garoafei

nr. 5, sc. B, ap. 22, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420153, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

BN OBSERVATOR
WWW.observatorbn.ro

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07635
(151) 26.10.2010
(732) S . C .  V I N T E R R A

INTERNATIONAL S.A., Str.
Arcului nr. 24, sector 2, 021034,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VT VINTERRA

  
(531) Clasificare Viena:260318; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase. 
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; import, export, reclame;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; depozitare de mărfuri, ambalare,
distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07636
(151) 26.10.2010
(732) H.N.Z. FARM S.R.L., Sat Bacu,

Uliţa Cimitirului, judeţul Giurgiu, ,
COM. JOIŢA ROMANIA 

(540)

H.N.Z.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; import, regruparea în avantajul
terţilor a ortezelor (bandaje elastice,
genunchiere, glezniere, burtiere,centuri), (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07637
(151) 26.10.2010
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

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

(540)

Oxygen Life
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(591) Culori revendicate:albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270519;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare;
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 07638
(151) 26.10.2010
(732) S.C. SABICOR TRANS S.R.L., Str.

Valea Sadului nr. 6,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Clyr X - eXpertul in curatenie

  
(531) Clasificare Viena:030106; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe

pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07645
(151) 26.10.2010
(732) POP CALIN-RADU, Calea Victoriei

nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 2, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

INSTANT GAZON

  
(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.
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 pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07646
(151) 26.10.2010
(732) POP CALIN-RADU, Calea Victoriei

nr. 153, bl. D4, sc. 1, et. 2, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

INSTANT CONSTRUC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07647
(151) 26.10.2010
(732) MUGUR MIHĂESCU, Str. Drumul

Negru nr. 15A, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ŢARA LU' GARCEA

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
16 Produse de imprimerie; fotografii; ziare;

reviste; publicaţii.
35 Publicitate; redactare şi editare texte cu
caracter publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; redactare şi editare texte
cu caracter nepublicitar.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07648
(151) 26.10.2010
(732) MUGUR MIHĂESCU, Str. Drumul

Negru nr. 15A, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

GARCEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; fotografii; ziare;
reviste; publicaţii.
35 Publicitate; redactare şi editare texte cu
caracter publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; redactare şi editare texte
cu caracter nepublicitar.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 07649
(151) 26.10.2010
(732) SHU XIAODONG, Cu rezidenţă în

România, Şos. Pantelimon nr. 254, bl.
55, sc. B, et. 4, ap. 73, sector 2, ,
CHINA 

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

(540)

NITTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07674
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM COMPLEMENTA

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07675
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM PANTHODERM

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
violet

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07676
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM CAPSALGIN FORTE

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07688
(151) 27.10.2010
(732) S.C. OPTICA VISTA S.R.L., Str.

Intrarea Roma nr. 1, bl. I1, sc A, ap. 9,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

OPTICA VISTA

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:020904; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07702
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

MEŞTERUL CASEI TALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii,
publicitate instalaţii, publicitate amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Instruire privind modul de folosire în
f u n c ţ i e  d e  p e r f o r m a n ţ e l e
calitative/estetice/funcţionale a unor materiale
de construcţii, finisaje interioare şi exterioare,
precum şi a instalaţiilor; activităţi sportive şi
culturale pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Creare şi menţinere site, gestiune de baze
de date,programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07677
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM DICLOSAL GEL 1%

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

261107; 270113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07689
(151) 27.10.2010
(732) EPURE DORIN, Str. V. Braniste nr.

7, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

ZAMBARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07678
(151) 27.10.2010
(732) CONSILIUL LOCAL AL

ORASULUI DABULENI, Str. Unirii,
Judeţul Dolj, 207220, DĂBULENI
ROMANIA 

(540)

Dăbuleni CASA PEPENILOR
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(591) Culori revendicate:roşu, verde închis,
maron închis

  
(531) Clasificare Viena:050707; 260118;

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

clase:
31 Pepene verde.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07690
(151) 27.10.2010
(732) S.C. NBG LEASING IFN S.A., Str.

Bilciureşti nr. 20-22, et. 4, sector 1,
014012, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Târguiala bună se cunoaşte încă de la
finanţare!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07691
(151) 27.10.2010
(732) HASAN BALOULI, Bd. Pache

Protopopescu, nr. 12, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Colecţia 1 RON

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:270711; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07679
(151) 27.10.2010
(732) PETRISOR FLORIN ILIE, Str.

Ştirbei Vodă nr. 168, bl. B20B, et. 6,
ap. 23, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FĂGĂRAŞ DIN BUCATELE CETĂŢII

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

  
(531) Clasificare Viena:070101; 240302;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07661
(151) 27.10.2010
(732) S.C. LUCKY SUPERSTAR IMPEX

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 301, bl.
C-1, sc. 1, et. 12, ap. 49, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lucky

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260305; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07703
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

ZIUA MESERIAŞULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
37 Publicitate pentru servicii de construcţii,
publicitate instalaţii, publicitate amenajări
interioare şi exterioare; regruparea în
avantajul terţilor a materialelor de construcţii,
finisajelor, instalaţiilor obiecte sanitare,
amenjărilor interioare şi exterioare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de consultanţă în domeniu;
gestiunea afacerilor; administraţie comercială;
lucrări de birou.
39 Distribuţie mărfuri.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative /estetice
/funcţionale  a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare, precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Creare şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07680
(151) 27.10.2010
(732) ROSU ADELINA MARIANA, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 23, Judeţul
Arad, 315200, CURTICI ROMANIA

(540)

PanoramicGym

  
(531) Clasificare Viena:020108; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie şi instruire cu privire la
activităţile sportive; divertisment în domeniul
activităţilor sportive; activităţi sportive şi
culturale, în special organizarea de săli de
sport, de antrenament sportiv, de fitness şi de
dans, de orice fel; cluburi sportive, de fitness,
de dans şi de îngrijire a sănătăţii; organizarea
de competiţii şi evenimente sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07704
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Construieşti repede şi bine

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru produsele materiale de
construcţii, publicitate finisaje, publicitate
instalaţii obiecte sanitare, publicitate
amenajări interioare şi exterioare; regruparea
în avantajul terţilor a materialelor de
construcţii, finisajelor, instalaţiilor obiecte
sanitare, amenjărilor interioare şi exterioare
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de consultanţă în domeniu;
gestiunea afacerilor; administraţie comercială;
lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative /estetice/
funcţionale a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare, precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07681
(151) 27.10.2010
(732) S.C. SAPORI D'ITALIA S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 45, bl. 39, sc. C,
et. 3, ap. 13, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TRATTORIA DELL' ARTE

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; hoteliere,
închirieri temporare, rezervare hotel, motel,
pensiuni, camping; cattering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07663
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
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SLAVIA PHARM ARTRONON

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07650
(151) 27.10.2010
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),

programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07692
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

ZIUA CASEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; gestiunea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a materialelor
de construcţii, finisajelor, instalaţiilor şi
obiectelor sanitare, amenajărilor interioare şi
exterioare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; administraţie comercială;
lucrări de birou.
36 Afaceri imobiliare.
39 Distribuţie mărfuri.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07651
(151) 27.10.2010
(732) S.C. TV ANTENA 1 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARTA VIEŢII

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

9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07664
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM DERMACORT

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07693
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Facem casă bună împreună

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a materialelor
de construcţii, finisaje, instalaţii obiecte
sanitare, amenajări interioare şi exterioare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; administraţie comercială; lucrări de
birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07682
(151) 27.10.2010
(732) S.C. VINVEST S.R.L., Spl. Tudor

Vladimirescu nr. 32, Spaţiul 6, Judeţul
Timiş, 300185, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

VIN LA EXPO
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07694
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

MEŞTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative/estetice,
funcţionale, a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07665
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM Calmo-carb

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

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

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07666
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM KETODERM

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07705
(151) 27.10.2010
(732) C A B I N E T  A V O C A T

CRACIUNESCU CATALIN
IONUT, Str. Jean Atanasiu nr. 21, bl.
H, sc. B, ap. 2, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LEX express logistics

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

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

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07706
(151) 27.10.2010
(732) SIMON ERNO LORANT, Str.

Margaretelor nr. 1, bl. 8, sc. B, et. 1,
ap. 5, judeţul Covasna, , TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

BLUBOLD

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07667
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM HEPAVEN GEL

  
(531) Clasificare Viena:020919; 250119;

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

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07683
(151) 27.10.2010
(732) S.C. SARA COMPANY ABD

S.R.L., Str. Cabanei nr. 3, Judeţul
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

SARA

(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu
deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:031301; 260118;

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

clase:
29 Fasole (conservată şi gătită), fulgi de
cartofi, pelete de cartofi, pastă de tomate,
măsline (conservate).
30 Pufuleţi, pufarine, condimente vegetale şi
condimente vegetale granulate, orez, arpacaş,
mălai, sare fină iodată şi extrafină iodată, sare
de lămâie, piper.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07652
(151) 27.10.2010
(732) S.C. TV ANTENA 1 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DUELUL BUCĂTARILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; comerţ
cu diferite produse prin magazine (en-detail),
centre en-gros, poşta/cataloage ori prin
intermediul mijloacelor electronice (ex:
internet, teleshopping); lucrări de birou; baze
de date; organizare de târguri şi expoziţii în
scop comercial, publicitar şi de promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio - tv (programe şi generice radio - tv);
consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu
virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
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42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet; magazine on-line.
43 Servicii de alimentaţie (restaurante,
catering, cafenele) şi servicii de cazare
(hoteluri, moteluri) inclusiv inclusiv rezervări
hoteliere.
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesităţi individuale, (servicii de
escortă, protecţie şi paza de persoane şi
bunuri, agenţii matrimoniale, închiriere de
haine).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07707
(151) 27.10.2010
(732) S.C. STUDIO TWELVE S.R.L., Str.

Sf. Gheorghe nr. 20, camera 2, judeţul
Ilfov, , PANTELIMON ROMANIA 

(540)

MAKE me HAPPY

(591) Culori revendicate:magenta, verde,
cyan, roşu, mov, galben

  
(531) Clasificare Viena:210116; 270515;

270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 07668
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM MOVILAX

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
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distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07708
(151) 27.10.2010
(732) S.C. STUDIO TWELVE S.R.L., Str.

Sf. Gheorghe nr. 20, camera 2, judeţul
Ilfov, , PANTELIMON ROMANIA 

(540)

VOT or NOT

(591) Culori revendicate:gri, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 07684
(151) 27.10.2010
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO METROPOLIS

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07669
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM TROXSAL

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07709
(151) 27.10.2010
(732) S.C. OLIVO ORGANIC S.R.L., Str.

Pădurea Craiului, nr. 1, bl. B2, sc. 7,
et. 1,ap. 269, sect. 3, 031718,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bio Bunătăţi

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270507;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, miere;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07670
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
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SLAVIA PHARM PANCREZIM

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07671
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM ASPAVIT CRESTE
ENERGIA SI VITALITATEA

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
violet

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260105;

260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07653
(151) 27.10.2010
(732) S.C. TV ANTENA 1 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FACE 2 FACE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
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16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07672
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM SCOBUSAL

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07710
(151) 27.10.2010
(732) DUMITRASCU ILIE-LIVIU, Str.

Puţul de Piatră nr. 6, et.1, ap. 3, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) TATAR DANIEL, Str. Domnească
nr. 24, bl. Modern, ap. 36, 6200,
GALAŢI ROMANIA 

(732) SECELEANU MIRCEA MIHAIL,
Str. Veteranilor nr. 12, bl. C8, sc. 2, et.
1, ap. 25, sector 6, 060924,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

QUPONS

  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;

servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07685
(151) 27.10.2010
(732) S . C .  L . P . M .  S E C U R I T Y

COMPANY S.R.L., Str. Viilor nr. 32,
Sat Căţelu, Judeţul Ilfov, 077106,
COMUNA GLINA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 2807;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07673
(151) 27.10.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM KERATOP

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:240119; 260418;

261113; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi ale preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07695
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

ZIUA CASEI TALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; gestiunea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a materialelor
de construcţii, finisajelor, instalaţiilor şi
obiectelor sanitare, amenajărilor interioare şi
exterioare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; administraţie comercială;
lucrări de birou.
36 Afaceri imobiliare.
39 Distribuţie mărfuri.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07654
(151) 27.10.2010
(732) S.C. INTACT PRODUCTION

S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44A, corp B,
et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CÂŞTIGI ÎN 60 DE SECUNDE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07696
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

AMBIENT TOTAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; gestiunea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a materialelor
de construcţii, finisajelor, instalaţiilor şi
obiectelor sanitare, amenajărilor interioare şi
exterioare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; administraţie comercială;
lucrări de birou.
39 Distribuţie mărfuri.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative/estetice,
funcţionale, a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07712
(151) 27.10.2010
(732) CLUBUL SPORTIV SAVU

RACING, Str. Eremia Grigorescu nr.
65, ap. 7, Jud. Cluj, 400304, CLUJ
NAPOCA 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)

RALIUL CLUJULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de competiţii automobilistice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07686
(151) 27.10.2010
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CREATIONS COCCOLINO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru a fi folosite la spălat; preparate sub
formă de balsam pentru ţesături (fabric
conditioning preparations), preparate pentru a

face ţesăturile moi (fabric softeners);
preparate pentru albit; preparate pentru
îndepărtarea petelor; preparate deodorizante şi
de împrospătare pentru a fi folosite pe
îmbrăcăminte şi textile; săpunuri; săpunuri de
avivare (soaps for brightening textiles);
preparate pentru spălarea manuală a
îmbrăcămintei şi materialelor textile; apret;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07655
(151) 27.10.2010
(732) S.C. INTACT PRODUCTION

S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44A, corp B,
et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CÂŞTIGI LA MINUT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
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expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07697
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

MEŞTER AMBIENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări

interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative/estetice,
funcţionale, a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07687
(151) 27.10.2010
(732) S.C. CONREP S.R.L., Str. Morii nr.

79, 2200, BRAŞOV ROMANIA 
(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.

Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

BAIADEVIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07698
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

ZIUA MEŞTERULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; gestiunea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a materialelor
de construcţii, finisajelor, instalaţiilor şi
obiectelor sanitare, amenajărilor interioare şi
exterioare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; administraţie comercială;
lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Distribuţie mărfuri.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative/estetice,
funcţionale, a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07699
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

MEŞTERUL CASEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative/estetice,
funcţionale, a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07713
(151) 27.10.2010
(732) S . C .  B U I L D  C O R P

PREFABRICATE S.R.L., Şos. Iaşi
nr. 2, Clădire C 13 - Pavilion
Administrativ , judeţul Iaşi, 700181,
IAŞI ROMANIA 

(540)

GP GENERAL PREFABRICATE

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07700
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

MEŞTERUL HARNIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative/estetice,
funcţionale, a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07701
(151) 27.10.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

CLIENT TOTAL
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de construcţii, de
instalaţii, publicitate pentru amenajări
interioare şi exterioare şi servicii de
consultanţă în domeniu; gestiunea afacerilor;
regruparea în avantajul terţilor a materialelor
de construcţii, finisajelor, instalaţiilor şi
obiectelor sanitare, amenajărilor interioare şi
exterioare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; administraţie comercială;
lucrări de birou.
39 Distribuţie mărfuri.
41 Instruire privind modul de folosire în
funcţie de performanţele calitative/estetice,
funcţionale, a unor materiale de construcţii,
finisaje interioare şi exterioare precum şi a
instalaţiilor; activităţi sportive şi culturale
pentru clienţi, meseriaşi, furnizori şi
constructori combinate cu activităţi specifice
acestor categorii profesionale.
42 Crearea şi menţinere site, gestiune de baze
de date, programare, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07659
(151) 27.10.2010
(732) S . C .  V I N T E R R A

INTERNATIONAL S.A., Str.
Arcului nr. 24, sector 2, 021034,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAISON HARITON

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260407;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; import, export, reclamă.
39 Transport; depozitare, ambalare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07660
(151) 27.10.2010
(732) S . C .  V I N T E R R A

INTERNATIONAL S.A., Str.
Arcului nr. 24, sector 2, 021034,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUCUR VILLA
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  (531) Clasificare Viena:070111; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; import, export, reclamă.

39 Transport; depozitare, ambalare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA PROVENITE DIN
CONVERSIA CERERILOR  DE  MARCA  COMUNITARA  PUBLICATE  IN
VEDEREA  DESCHIDERII  PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII

(210) M 2010 05421
(151) 11.05.2006
(732) REWE ZENTRAL AG, Domstr. 20,

50668, KOLN GERMANIA 
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Bontanova
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peste, pasări, vânat, moluşte şi
crustacee, inclusiv preparate ale produselor
menţionate mai sus; produse de mezelărie
(mezeluri), produse pe bază de carne, produse
pe bază de carne de pasăre şi produse pe bază
de peşte, caviar (icre); paşte pe bază de carne,
paşte pe bază de carne de pasăre, paste pe
bază de carne de vânat şi paste pe bază de
peşte, extracte din carne; fructe, legume şi
legume cu pastăi; piureuri (paste) de fructe şi
de legume; salate delicatese (gastronomice) pe
bază de legume sau de frunze de salată (salată
verde); produse pe bază de cartofi, şi anume
cartofi chips, crochete, cartofi prăjiţi, cartofi
pre-fierti, fulgi din cartofi, găluşti din cartofi,
rosti (turte pe bază de cartofi raşi prăjiţi),
clătite cu cartofi, cartofi crocanţi, sticks-uri
din cartofi; mâncăruri semi-preparate şi gata a
fi servite, şi anume supe (inclusiv supe instant
la pachet), mâncăruri înăbuşite (tocane),
mâncăruri gata de servit lichide şi solide,
constând în principal din unul sau mai multe
din următoarele produse: carne, peste, legume,
fructe preparate, brânză, acolo unde este cazul
cu adaos de paste sau orez; jeleuri (gelatine)
de carne, fructe şi legume, gemuri (dulceţuri);

gelatine (jeleuri); unt, unt clarificat (unt topit),
brânză şi produse din brânză; jeleuri (budinci
gelificate); uleiuri şi grăsimi comestibile;
produse de patiserie gustoase (sărate), chipsuri
cu cereale, nuci sărate şi nesărate, şi alte
gustări (produse de ronţăit), cuprinse în clasa
29; toate produsele menţionate mai sus (in
măsura în care este posibil) congelate sau
conservate, sterilizate sau omogenizate.
30 Sosuri, inclusiv sosuri pentru salate, sosuri
de fructe, ketchup, hrean, capere; cafea, ceai,
cacao, ciocolată, produse din ciocolată, praf
pe bază de cacao pentru fabricarea băuturilor;
băuturi pe bază de ciocolată, marţipan, nuga,
produse din marţipan şi nuga; produse de
tartinat, în mod principal pe bază de zahăr,
cacao, nuga, lapte şi/sau grăsimi; praline,
inclusiv praline umplute; zahăr, produse de
cofetărie, produse dulci (zahăr candel,
bomboane), în mod deosebit caramele,
bomboane cu mentă şi bomboane cu fructe,
bomboane de mestecat, acadele (dulciuri),
gumă de mestecat; orez, tapioca, înlocuitori de
cafea; făină de porumb, gris de porumb,
seminţe de in; muesli, cereale, floricele de
porumb; pizza; budinci (blamanjele, gelatină
de smântână şi lapte de migdale), îngheţate
comestibile şi creme îngheţate; miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt; sare; muştar;
oţet; mirodenii, amestecuri de mirodenii,
boabe de piper; biscuiţi săraţi, chipsuri cu
cereale şi alte gustări (produse de ronţăit),
cuprinse în clasa 30; mâncăruri gata de servit
solide şi lichide, constând în principal din
paste sau orez; toate produsele menţionate mai
sus (în măsura în care este posibil) congelate
sau conservate, sterilizate sau omogenizate.
31 Fructe şi legume proaspete; seminţe,
alimente pentru animale; moluşte şi crustacee
(vii); tarate de grâu; germeni de grâu.
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(210) M 2010 05927
(151) 28.10.2003
(732) FRANKI GRUNDBAU GMBH &

CO. KG, Hittfelder Kirchweg 24-28,
21220, SEEVETAL GERMANIA 

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

(540)

FRANKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini (echipamente) pentru construcţii, în
special maşini (echipamente) pentru
construcţii civile şi construcţia fundaţiilor.
37 Construcţii; construcţii civile, construcţia
fundaţiilor, în mod deosebit stâlpi pentru
fundaţii, forare şi alte lucrări speciale de

construcţii civile, inclusiv servicii de excavare
şi condiţionare a solului (cuprinse în clasa 37);
informaţii referitoare la construcţii;
supravegherea clădirilor; monitorizarea
construcţiei clădirilor; construcţii subacvatice;
închirierea echipamentelor pentru construcţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; consultanţă în domeniul
arhitecturii; servicii de consultanţă tehnică;
servicii în domeniul tehnologic (servicii în
domeniul ingineriei), cercetare în domeniul
fizicii şi chimiei; efectuarea testelor tehnice şi
verificări şi măsurători tehnice; studii
geologice, tehnologice (de inginerie) şi
expertiză ştiinţifică; elaborare de rapoarte în
domeniul construcţiilor; testări de subsol, în
mod deosebit pentru măsurarea adâncimii prin
presiune.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA BOPI 10 din  28.10.2010
PARTEA l

Referitor depozit reglementar M 2010/3271 publicat in listele privind inceperea perioadei
de opozitii/observatii din data de 31.05.2010 s-a constatat o eroare de scanare a
elementului figurativ corect fiind dupa cum urmeaza:

Referitor depozit reglementar M 2010 /7211 publicat in BOPI 10 din 14.10.2010 partea l
s-a constatat o eroare in ceea ce priveste scanarea elementului figurativ corect fiind
dupa cum urmeaza:



Referitor  depozit  reglementar M 2010 /7454 publicat in BOPI 10 din 21.10.2010
partea l s-a constatat o eroare in ceea ce priveste scanarea elementului figurativ marca
fiind publicata  verbala, corect  fiind marca combinata pentru care s-a procedat  la
scanarea  elementului  figurativ, modificare in baza de date si s-a trimis mandatarului si o
notificare rectificativa,  corect  fiind  dupa cum urmeaza:


