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CERERI  de Mărci publicate în BOPI nr 1/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07022
01.11.2010 S.C. HASI GROUP COM S.R.L. LIPICIOS

2 M 2010
06882

28.10.2010 FUNDATIA CRED (CENTRUL
ROMÂNO-ELVETIAN PENTRU
DEZVOLTAREA SISTEMULUI
DE SĂNĂTATE)

CRED

3 M 2010
07357

01.11.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. TECSA CRACKERS

4 M 2010
07423

28.10.2010 BARAN DANIEL Pasha Club the legacy continues

5 M 2010
07500

02.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. ALEX

6 M 2010
07501

02.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. Cele mai bune mancaruri merita ...

7 M 2010
07502

02.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. Cele mai bune conserve merita...

8 M 2010
07503

02.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. ALEX & COMP

9 M 2010
07518

03.11.2010 PENCA DRAGOS ORHIDEEA HEALTH & SPA

10 M 2010
07504

02.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. Cel mai bun desert merita ....

11 M 2010
07562

01.11.2010 EL TARCHICHI ISSAM GOLDY

12 M 2010
07560

01.11.2010 EL TARCHICHI ISSAM MEGATECH

13 M 2010
07644

29.10.2010 S.C. COLOR METAL S.R.L. COLOR-METAL ALIATUL IDEAL

14 M 2010
07662

29.10.2010 S.C. SORELIS OILL IMPORT
EXPORT S.R.L.

Izvorul Muntilor

15 M 2010
07725

28.10.2010 S.C. JARISTEA IMPEX S.R.L. gurmand Express mâncare pentru
birou şi acasă

16 M 2010
07714

28.10.2010 S.C. RCS & RDS S.A. ZECE TV

17 M 2010
07715

28.10.2010 S.C. RCS & RDS S.A. 10 TV

18 M 2010
07752

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LUNA
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19 M 2010
07726

28.10.2010 S.C. JARISTEA IMPEX S.R.L. BistroJariştea

20 M 2010
07716

28.10.2010 S.C. SELIN S S.R.L. EFECT PERFECT FĂRĂ DEFECT

21 M 2010
07753

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. DRINK EXPRESS

22 M 2010
07754

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. POWER ROAD

23 M 2010
07727

28.10.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. TrueEnergy

24 M 2010
07717

28.10.2010 S.C. BEST MEDIA
CONSULTING S.R.L.

intelligence.org

25 M 2010
07755

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. EXPRESS COLA

26 M 2010
07728

28.10.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. TrueSoda

27 M 2010
07756

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. EUROTYRES

28 M 2010
07729

28.10.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. TrueApple

29 M 2010
07757

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FOOD EXPRESS

30 M 2010
07730

28.10.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. TrueTonic

31 M 2010
07731

28.10.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. TrueOrange

32 M 2010
07718

28.10.2010 S.C. KLIUCE TEAM S.R.L. KLIUCE TEAM

33 M 2010
07732

28.10.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. TrueGinger

34 M 2010
07758

28.10.2010 S.C. CHEMTRADERS S.R.L. Chemtraders

35 M 2010
07719

28.10.2010 S.C. GEO PROTECT S.R.L. GEO PROTECT FIRMA PAZA

36 M 2010
07733

28.10.2010 K&D LONDON
ENTERTAINMENT S.R.L.

sky CENTER Locul de distracţie
pentru toata familia

37 M 2010
07759

28.10.2010 Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,
a Finland Corporation

FINLANDIA VODKA OF FINLAND
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38 M 2010
07734

28.10.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 profesioniştii plantelor
PLANTUSIN

39 M 2010
07735

28.10.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

PLANTUSIN

40 M 2010
07738

28.10.2010 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

KARRISA ZILNIC

41 M 2010
07720

28.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. ghidurile HRL

42 M 2010
07736

28.10.2010 S.C. BAZAR PUBLISHING
S.R.L.

KEY JOBS

43 M 2010
07721

28.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. RL aldine

44 M 2010
07737

28.10.2010 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

Richter Vita de Ce

45 M 2010
07760

28.10.2010 S.C. ALDIS S.R.L. 1990 Aldis gustul mezelurilor
româneşti de calitate! Cârnaţi Pleşoi

46 M 2010
07740

28.10.2010 S.C. CORSAR GAS S.R.L. EURO CORSAR GAS GPL

47 M 2010
07722

28.10.2010 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. RL

48 M 2010
07741

28.10.2010 S.C. CORSAR GAS S.R.L. CORSAR GAS

49 M 2010
07761

28.10.2010 S.C. THINKBIG
INTERNATIONAL S.R.L.

FRANCIZA.RO Portal de afaceri în
Franciză

50 M 2010
07762

28.10.2010 S.C. THINKBIG
INTERNATIONAL S.R.L.

TOP 100 FRANCIZE

51 M 2010
07763

28.10.2010 S.C. THINKBIG
INTERNATIONAL S.R.L.

FRANCHISE ROMANIA.COM
Franchising Goteway for Romania

52 M 2010
07742

28.10.2010 ANDREI CRUDU SANPAN

53 M 2010
07743

28.10.2010 LUPU VICTOR DJIJI

54 M 2010
07744

28.10.2010 LUPU VICTOR ZU ZU

55 M 2010
07745

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. X - PRESSO

56 M 2010
07723

28.10.2010 BITDEFENDER IPR
MANAGEMENT LTD

TRAFFICLIGHT powered by
BitDefender
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57 M 2010
07746

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LIVRETTO

58 M 2010
07724

28.10.2010 S.C. AZAIS CONSULT S.R.L. FARFURIDI

59 M 2010
07747

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. HELPO

60 M 2010
07748

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ZIPPY

61 M 2010
07749

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ROADRUNNER

62 M 2010
07750

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. KIKI

63 M 2010
07751

28.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LULLABY

64 M 2010
07764

28.10.2010 S.C. THINKBIG
INTERNATIONAL S.R.L.

WORLD FRANCHISE
INTERNATIONAL FRANCHISE
PORTAL

65 M 2010
07765

28.10.2010 THE COCA COLA COMPANY BICICLETA ROŞIE

66 M 2010
07774

29.10.2010 S.C. ROMAROSE INVEST
S.R.L.

UGG australia

67 M 2010
07776

29.10.2010 S.C. VEL PITAR S.A. BONUS Vel Pitar

68 M 2010
07782

29.10.2010 COSTIN GEORGE PODODERMOVET 100% NATURAL
ONLY USE EXTERN ANIMAL

69 M 2010
07783

29.10.2010 COSTIN GEORGE DERMOVET PLUS 100% NATURAL
ONLY USE EXTERN ANIMAL

70 M 2010
07784

29.10.2010 S.C. RAMS BUSSINES PARK
S.R.L.

ROR net evolution

71 M 2010
07785

29.10.2010 S.C. ANDANY TRADING S.R.L. Chiabur

72 M 2010
07786

29.10.2010 S.C. ANDANY TRADING S.R.L. La moşie din 1961

73 M 2010
07787

29.10.2010 S.C. TCE TRANSEXPRESS
S.R.L.

TCE POST office

74 M 2010
07788

29.10.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Parada de flori la Şosea

75 M 2010
07777

29.10.2010 S.C. COM IMPEX DALIN S.R.L. Anna Fellini
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76 M 2010
07789

29.10.2010 S.C. NORD SIMEX S.R.L. REGALLIS

77 M 2010
07766

29.10.2010 VISION TRADING GRUP S.R.L. XADVENTURE

78 M 2010
07778

29.10.2010 S.C. MOBILADALIN S.R.L. Mobiladalin color your life

79 M 2010
07779

29.10.2010 KALDE KLIMA ORTA BASINC
FITTINGS VE VALF SANAYI
ANONIM SIRKETI

kalde

80 M 2010
07767

29.10.2010 IONESCU CRISTIAN
ENACHE AUREL CĂTĂLIN

ECOTENC

81 M 2010
07768

29.10.2010 IONESCU CRISTIAN
ENACHE AUREL CĂTĂLIN

ECOTINCI

82 M 2010
07780

29.10.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

Marlboro FILTER PLUS THREE

83 M 2010
07781

29.10.2010 INSTITUTUL DIPLOMATIC
ROMAN

IDR Institutul Diplomatic Român

84 M 2010
07771

29.10.2010 S.C. MECRO SYSTEM S.R.L. QLARIVIA IMMACULATE WATER

85 M 2010
07772

29.10.2010 S.C. MECRO SYSTEM S.R.L. MECRO SYSTEM

86 M 2010
07773

29.10.2010 S.C. MECRO SYSTEM S.R.L. QLARIVIA NATURA REINVENTATĂ

87 M 2010
07790

29.10.2010 S.C. INTER MACEDONIA CR
S.R.L.

INTER MACEDONIA

88 M 2010
07791

29.10.2010 S.C. INTER MACEDONIA CR
S.R.L.

IM

89 M 2010
07812

01.11.2010 ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSPORTURI RUTIERE
INTERNATIONALE A.R.T.R.I

ARTRI Conducem împreună

90 M 2010
07820

01.11.2010 S.C. SITCO SERVICE S.R.L. SITCO

91 M 2010
07813

01.11.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. MÂNCARE CU DICHIS

92 M 2010
07821

01.11.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

PHILIP MORRIS QUANTUM DARK
BLUE THE FINEST SELECTION

93 M 2010
07822

01.11.2010 S.C. CDC IMOBILIARE GRUP
S.R.L.

MAGAZINUL DE OFERTE
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94 M 2010
07797

01.11.2010 VATAMAN DAN SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU
PROMOVAREA ŞTIINŢEI,
EDUCAŢIEI ŞI CULTURII (SRPSEC)

95 M 2010
07798

01.11.2010 SAENCIUC CARMEN LIDIA Natural 100%

96 M 2010
07799

01.11.2010 S.C. CUPON PRO S.R.L. ASTRO 24

97 M 2010
07800

01.11.2010 S.C. CUPON PRO S.R.L. UPGRADER next level business

98 M 2010
07801

01.11.2010 SCA MUSETESCU,
STANCULESCU ŞI ASOCIATII

MS&A

99 M 2010
07802

01.11.2010 S.C. IQ GAMES S.R.L. THE DRACULA GAMES

100 M 2010
07803

01.11.2010 S.C. IQ GAMES S.R.L. REMI

101 M 2010
07834

01.11.2010 S.C. OTI TRADING S.R.L. OTI TRADING

102 M 2010
07824

01.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. VOPSEA OUA LICURICI

103 M 2010
07792

29.10.2010 VOICULESCU DIANA P.P.

104 M 2010
07793

29.10.2010 VOICULESCU DIANA PP

105 M 2010
07804

01.11.2010 S.C. IQ GAMES S.R.L. DOMINO PLUS

106 M 2010
07825

01.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. SIDEF MARMORAT

107 M 2010
07814

01.11.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. BUNĂTĂŢI CU DICHIS

108 M 2010
07805

01.11.2010 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

SUFLETUL MÂNCĂRII

109 M 2010
07815

01.11.2010 S.C. FORCE GENCO GUARD
S.R.L.

FORCE GENCO GUARD

110 M 2010
07826

01.11.2010 S.C. VASCOVIN S.R.L. Puişorul Moţat Magazinul care vă
respectă

111 M 2010
07816

01.11.2010 S.C. TELNET S.R.L. HOPA MITICĂ (LA TOŢI NI-I
GREU!...)

112 M 2010
07827

01.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. MAGIA CULORILOR
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113 M 2010
07806

01.11.2010 S.C. ELGA COMERT S.R.L. CU DICHIS

114 M 2010
07794

29.10.2010 FUNDATIA CULTURALA
SECOLUL 21

Fundaţia Culturală Secolul 21

115 M 2010
07828

01.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. Casa ALEX

116 M 2010
07807

01.11.2010 S.C. ELGA COMERT S.R.L. BUCĂTĂRIE CU DICHIS

117 M 2010
07808

01.11.2010 S.C. ELGA COMERT S.R.L. MÂNCARE CU DICHIS

118 M 2010
07829

01.11.2010 S.C. OPREA AVICOM S.R.L. PUIUL DE CRĂIEŞTI Un pui bine
crescut!

119 M 2010
07795

29.10.2010 S.C. ICECON CERT S.R.L. ICECON CERT

120 M 2010
07809

01.11.2010 S.C. ELGA COMERT S.R.L. BUNĂTĂŢI CU DICHIS

121 M 2010
07830

01.11.2010 CREATIVE NAIL DESIGN, INC. CNDC COLOR SHELLAC

122 M 2010
07810

01.11.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. CU DICHIS

123 M 2010
07796

29.10.2010 CLUBUL SPORTIV UCM
SPORT

handball team UCM Reşiţa 1942

124 M 2010
07811

01.11.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. BUCĂTĂRIE CU DICHIS

125 M 2010
07831

01.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. OUL DE AUR

126 M 2010
07835

01.11.2010 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

CATEDRA DE POLITICA

127 M 2010
07832

01.11.2010 DANIDA CONSTRUCT S.R.L. t. kiosk

128 M 2010
07833

01.11.2010 S.C. ALEX & COMP S.R.L. VOPSEA OUĂ INTENS

129 M 2010
07836

01.11.2010 S.C. RADIO XXI S.R.L. RADIO 21 simply positive

130 M 2010
07837

01.11.2010 S.C. RADIO XXI S.R.L. RADIO 21

131 M 2010
07838

01.11.2010 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

Ai idei, avem soluţii.

132 M 2010
07839

01.11.2010 VODAFONE ROMÂNIA S.A. SRL
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133 M 2010
07840

01.11.2010 STEFAN ALEXANDRU COSMIN THE STAGE

134 M 2010
07841

01.11.2010 S.C. OPTINVEST S.R.L. RO-IMOBILE portalul imobiliarelor
www.ro-imobile.ro

135 M 2010
07842

01.11.2010 ENEA OVIDIU MIHAI
CAUTIS COSTICA
NEAGU DRAGOS IONEL
BURADA TRAIAN

ACTRU TRUFA ROMANEASCA

136 M 2010
07843

01.11.2010 PAUL COSMOVICI Naturaland

137 M 2010
07854

02.11.2010 S.C. AC HELCOR S.R.L. DILCORZEM

138 M 2010
07863

02.11.2010 S.C. MEGA STAR SELECT
S.R.L.

ARTY-PARTY

139 M 2010
07844

01.11.2010 ENEA OVIDIU MIHAI
NEAGU DRAGOS IONEL
CAUTIS COSTICA
BURADA TRAIAN

ACTRU TRUFA ROMÂNEASCĂ

140 M 2010
07864

02.11.2010 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI MEDIA

141 M 2010
07845

01.11.2010 PAUL COSMOVICI HerbaVit

142 M 2010
07856

02.11.2010 S.C. FIRST TEAM LOGISTIC
S.R.L.

FTL

143 M 2010
07857

02.11.2010 SAHA TARIM URUNLERI
ITHALAT IHRACAT LIMITED
SIRKETI

Saha

144 M 2010
07865

02.11.2010 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI NEWS

145 M 2010
07858

02.11.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
MICOLOGIE MEDICALA SI
MICOTOXICOLOGIE

RTCC Romanian Type Culture
Collection COLECŢIA ROMÂNĂ DE
CULTURI TIP

146 M 2010
07866

02.11.2010 S.C. RCS & RDS S.A. DIGIPLAY

147 M 2010
07867

02.11.2010 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI SPORT SPECIAL

148 M 2010
07849

02.11.2010 S.C. ALU DESIGN S.R.L. ALU DESIGN consulting, design,
engineering AM ÎNVĂŢAT SĂ
ÎNVINGEM TIMPUL

149 M 2010
07851

02.11.2010 IOAN MARIUS FRESH AUTO
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150 M 2010
07852

02.11.2010 FUNDATIA TIMAC AGRO
PENTRU DEZVOLTAREA
AGRICULTURII

AgroLider

151 M 2010
07853

02.11.2010 KOPAS KOZMETIK
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI

COLOR FIX SYSTEM

152 M 2010
07860

03.11.2010 CLASS IT OUTSOURCING
S.R.L.

ITCenter

153 M 2010
07881

02.11.2010 S.C. SORELIS OILL IMPORT
EXPORT S.R.L.

PUTEREA MUNITILOR

154 M 2010
07861

02.11.2010 S.C. SAMI SERVICE S.R.L. SAMI SERVICE

155 M 2010
07882

03.11.2010 S.C. SORELIS OILL IMPORT
EXPORT S.R.L.

CLEYDY

156 M 2010
07885

02.11.2010 EXPERT GROUP 2000 S.R.L. LASERMIND

157 M 2010
07871

02.11.2010 S.C. ROMAROSE INVEST
S.R.L.

ROMAROSE CO LTD

158 M 2010
07886

02.11.2010 INTERNATIONAL
DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L.

JAZZ!

159 M 2010
07887

02.11.2010 MARINELA LARISA DINCA BUSINESS IN JEANS FIT FOR
BUSINESS

160 M 2010
07888

02.11.2010 S.C. ROMVELIA PRODCOM
S.R.L.

VELIA

161 M 2010
07873

02.11.2010 S.C. ROMAROSE INVEST
S.R.L.

SWISS DIAMOND

162 M 2010
07889

02.11.2010 RADU OCTAVIAN QLT

163 M 2010
07874

02.11.2010 S.C. ROMAROSE INVEST
S.R.L.

Bd EXCELLENCE

164 M 2010
07890

02.11.2010 S.C. ANTENA 3 S.A. 100 minute

165 M 2010
07891

02.11.2010 S.C. ANTENA 3 S.A. PREVIZIUNILE ZILEI

166 M 2010
07892

02.11.2010 TASOTTI DANIELA MIHAELA CINCI STELE

167 M 2010
07893

02.11.2010 CHAFFOTEAUX SAS REGENT

168 M 2010
07875

02.11.2010 S.C. PUBLIC BET S.R.L. STOP BET GO
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169 M 2010
07876

02.11.2010 S.C. PUBLIC BET S.R.L. Pariează responsabil, pariează
echilibrat !

170 M 2010
07877

02.11.2010 S.C. PUBLIC BET S.R.L. Public de Luxe Bet

171 M 2010
07894

02.11.2010 S.C. STUDIO CASA S.R.L. FNMS GRUP

172 M 2010
07883

02.11.2010 S.C. SORELIS OILL IMPORT
EXPORT S.R.L.

Aura Muntilor

173 M 2010
07878

02.11.2010 S.C. ROCCOBAROCCO S.R.L. LA FORMOSA

174 M 2010
07884

02.11.2010 DUMITRU OANA-MADALINA
BOLFEA RADU-POMPIU

SUNNY

175 M 2010
07879

02.11.2010 S.C. BALKAN SECURITY
SERVICES S.R.L.

bkn

176 M 2010
07880

02.11.2010 S.C. VINOTROPIA S.R.L. M.B.N. ARSENAL MINISTERUL
BAUTURILOR NATIONALE

177 M 2010
07910

03.11.2010 S.C. AGRISORG S.R.L. AGRI GARDEN

178 M 2010
07911

03.11.2010 S.C. ROMPAK S.R.L. DULCE SUCCES profesional

179 M 2010
07902

03.11.2010 S.C. UNDERGROUND S.R.L. ATELIER

180 M 2010
07903

03.11.2010 S.C. CEPROCIM S.A. CEPROCIM SA CIM-OCP
ORGANISMUL DE EVALUARE A
CONFORMITATII

181 M 2010
07904

03.11.2010 MILLENNIUM TOUR S.R.L. ORHIDEEA RESIDENCE

182 M 2010
07912

03.11.2010 S.C. ROMPAK S.R.L. Cake mix

183 M 2010
07905

03.11.2010 S.C. FIBRIO FOOD S.R.L. FIBRIO RESTAURANT HEALTHY
FOOD

184 M 2010
07906

03.11.2010 S.C. ROVIS CO S.R.L. ROVIS CO SISTEME DE
SECURITATE INSTALAŢII
ELECTRICE SISTEME DE
VOCE/DATE

185 M 2010
07895

03.11.2010 S.C. KAYA TIME S.R.L. ESCAPE
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Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

186 M 2010
07896

03.11.2010 S.C. KAYA TIME S.R.L. ESCAPE

187 M 2010
07907

03.11.2010 S.C. CRUCIAL SYSTEMS &
SERVICES S.R.L.

www.crucial.ro

188 M 2010
07913

03.11.2010 S.C. BDN I MATRIX S.R.L. BDN MATRIX

189 M 2010
07908

03.11.2010 S.C. INTERFOOD
PROCESSING S.R.L.

MADO

190 M 2010
07914

03.11.2010 PRIMARUL ORASULUI
TOPOLOVENI

FOCUL LU' SUMEDRU LA
TOPOLOVENI

191 M 2010
07909

03.11.2010 S.C. BRETT MOTORS S.R.L. BRETT

192 M 2010
07915

03.11.2010 S.C. SIB SECURITY S.R.L. SIB SECURITY PROTECŢIE ŞI
PAZĂ

193 M 2010
07929

03.11.2010 S.C. NEXT ADVERTISING
S.R.L.

AEGON CU SINCERITATE

194 M 2010
07920

03.11.2010 S.C. EDITURA EVENIMENTUL
ŞI CAPITAL S.R.L.

evztv

195 M 2010
07916

03.11.2010 MUT GEORGETA Biclosol

196 M 2010
07930

03.11.2010 S.C. ROMVELIA PRODCOM
S.R.L.

VELIA

197 M 2010
07898

03.11.2010 S.C. GROUP QUEEN MONACO
S.R.L.

198 M 2010
07897

03.11.2010 S.C. GROUP QUEEN MONACO
S.R.L.

199 M 2010
07917

03.11.2010 S.C. PROTECTION TARGET
S.R.L.

PROTECTION TARGET

200 M 2010
07899

03.11.2010 OHIO TRANS RUX S.R.L. OHIORUX

201 M 2010
07919

03.11.2010 DUMITRASCU ADRIAN
MIRCEA
GAVRILA CRISTIAN

TREI MORARI

202 M 2010
07921

03.11.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

Virginia Slims Premium

203 M 2010
07922

03.11.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

Virginia Slims Premium Menthol

204 M 2010
07900

03.11.2010 S.C. ACTIV DENT S.R.L. ACTIV DENT
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

205 M 2010
07923

03.11.2010 BITDEFENDER IPR
MANAGEMENT LTD

bitdefender safego

206 M 2010
07924

03.11.2010 CAMUS LA GRANDE MARQUE MONTROUGE

207 M 2010
07901

03.11.2010 ASOCIATIA BITTER ALMONDS
(MIGDALE AMARE)

THE ALTERNATIVE SCHOOL FOR
CREATIVE THINKING

208 M 2010
07925

03.11.2010 S.C. PRODAL 94 S.R.L. STALINSKAYA PREMIUM VODKA
Original

209 M 2010
07926

03.11.2010 S.C. PRODAL 94 S.R.L. STALINSKAYA

210 M 2010
07927

03.11.2010 S.C. PRODAL 94 S.R.L. STALINSKAYA

211 M 2010
07928

03.11.2010 S.C. NEXT ADVERTISING
S.R.L.

AEGON Cu toată sinceritatea
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(210) M 2010 07022
(151) 01.11.2010
(732) S.C. HASI GROUP COM S.R.L.,

Str. Grigore Florescu nr. 10, bl. A4,
sc. 1, parter, ap. 4, jud. Mehedinţi,
220193, DROBET TR. SEVERIN
ROMANIA 

(540)

LIPICIOS

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06882
(151) 28.10.2010
(732) FUNDATIA CRED (CENTRUL

ROMÂNO-ELVETIAN PENTRU
DEZVOLTAREA SISTEMULUI
DE SĂNĂTATE), Str. Burghelea nr.
8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRED

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii privind managementul strategic
bazat pe introducerea standardelor de calitate,
eficienţă şi transparenţă; servicii de întegrare
în sistemul naţional de sănătate publică şi
anume: dezvoltarea de servicii noi şi
îmbunătăţirea organizării serviciilor existente
în domeniul de sănătate publică; management
financiar; promovarea conceptelor de
colaborare şi echipa la nivel naţional şi
internaţional .
41 Sprijinire a sistemului de educaţie
continuă; organizarea unor evenimente şi
workshop-uri, seminarii, conferinţe, mese
rotunde; organizare de cursuri de instruire
profesională.
42 Servicii de suporttehnic asigurat de
personal propriu pentru asistenţă de
specialitate în domeniul de sănătate publică,
asistenţă în implementarea unor metodologii
de îmbunătăţire a managementului spitalelor,
expertiză tehnica în sănătate publică,
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management organizaţional, management de
proiect, control, management informaţional,
managementul echipamentelor; management
de proiecte de implementare.
44 Servicii de sănătate; consultanţă naţională
în domeniul sănătăţii publice; consultanţă în
managementul unităţilor spitaliceşti.
45 Stabilirea si susţinerea parteneriatelor între
autorităţi şi instituţii, organizaţii ştiinţifice,
asociaţii profesionale, ONG-uri şi autorităţile
locale la nivel naţional şi internaţional, prin
p r o i e c t e  c a r e  s e  a d r e s e a z ă
populaţiei,comunităţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07357
(151) 01.11.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

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

(540)

TECSA CRACKERS

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru

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

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

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă,
biscuiţi, napolitane, rahat, halva, dropsuri,
caramele, nuga, croissant, pufuleţi, fursecuri,
jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07423
(151) 28.10.2010
(732) BARAN DANIEL, Bdul. Dunărea nr.

96, bl. E19, sc. 2, et. 4, ap. 37, Judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

Pasha Club the legacy continues

(591) Culori revendicate:argintiu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:020122; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07500
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

ALEX

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260118;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07501
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

Cele mai bune mancaruri merita ...

  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07502
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

Cele mai bune conserve merita...

  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07503
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

ALEX & COMP

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

290104;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07518
(151) 03.11.2010
(732) PENCA DRAGOS, Str. Borisova, 19,

RUSE BULGARIA BG

(540)

ORHIDEEA HEALTH & SPA

  
(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 de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07504
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

Cel mai bun desert merita ....

  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07562
(151) 01.11.2010
(732) EL TARCHICHI ISSAM, Str.

Făinari nr. 20, bl. 53, sc. B, et. 10, ap.
84, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

GOLDY

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
9 Aparate fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
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aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau a imaginilor;
suporţi de înregistrare; maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; import-export,
lanţ de magazine astfel încât cunoscătorii să le
recunoască şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07560
(151) 01.11.2010
(732) EL TARCHICHI ISSAM, Str.

Făinari nr. 20, bl. 53, sc. B, et. 10, ap.
84, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

MEGATECH

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
9 Aparate fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau a imaginilor;

suporţi de înregistrare; maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; import-export,
lanţ de magazine astfel încât cunoscătorii să le
recunoască şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07644
(151) 29.10.2010
(732) S.C. COLOR METAL S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu nr. 69/B, 5, Jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

COLOR-METAL ALIATUL IDEAL

(591) Culori revendicate:gri (pantone
7544C), maro-ruginiu (pantone 730C)

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270511;

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

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială; lucrări
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de birou; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; organizare de expoziţii în
scopul comerciale sau publicitare prezentare
de produse; promovarea vânzărilor pentru terţi
comercializare en- gross şi en-detail; punerea
împreună , spre beneficiul altora a unei
varietăţi de bunuri de uz industrial, permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere în magazine, la standuri sau pe
bază de comandă prin poştă, internet sau alte
mijloace de comunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor în special debitare,
vopsire, eloxare şi infoliere profile, bare, plăci
din aluminiu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07662
(151) 29.10.2010
(732) S.C. SORELIS OILL IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Doctor Davila
nr. 6, Jud. Prahova, 106400, VĂLENII
DE MUNTE ROMANIA 

(540)

Izvorul Muntilor

  
(531) Clasificare Viena:011524; 261113;

270515;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07725
(151) 28.10.2010
(732) S.C. JARISTEA IMPEX S.R.L., Str.

George Georgescu nr. 50-52, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

gurmand Express mâncare pentru birou
şi acasă

  
(531) Clasificare Viena:020111; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07714
(151) 28.10.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZECE TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07715
(151) 28.10.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

10 TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07752
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LUNA

  
(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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07726
(151) 28.10.2010
(732) S.C. JARISTEA IMPEX S.R.L., Str.

George Georgescu nr. 50-52, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BistroJariştea

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07716
(151) 28.10.2010
(732) S.C. SELIN S S.R.L., Calea Radnei

nr. 288 A, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

EFECT PERFECT FĂRĂ DEFECT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Obiecte sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07753
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DRINK EXPRESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07754
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

POWER ROAD
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07727
(151) 28.10.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TrueEnergy

(591) Culori revendicate:negru, roşu

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

clase:
32 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07717
(151) 28.10.2010
(732) S.C. BEST MEDIA CONSULTING

S.R.L., Str. 9 Mai nr. 23, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

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

(540)

intelligence.org

  
(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 07755
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EXPRESS COLA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07728
(151) 28.10.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TrueSoda

(591) Culori revendicate:negru, gri

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

clase:
32 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 depozitare
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07756
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EUROTYRES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07729
(151) 28.10.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TrueApple

(591) Culori revendicate:negru, verde

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

clase:
32 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 depozitare
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07757
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FOOD EXPRESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07730
(151) 28.10.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TrueTonic

(591) Culori revendicate:negru, galben

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

clase:
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
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nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitare
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07731
(151) 28.10.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TrueOrange

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

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

clase:
32 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 depozitare
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07718
(151) 28.10.2010
(732) S.C. KLIUCE TEAM S.R.L., Str.

Dumitru Kiriac nr. 3, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

KLIUCE TEAM

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:030101; 260418;

290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07732
(151) 28.10.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TrueGinger

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
închis

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

clase:
32 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 depozitare
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07758
(151) 28.10.2010
(732) S.C. CHEMTRADERS S.R.L., Str.

Piaţa Naţiunilor Unite nr. 3-5. bl. B2,
sc. 1, ap. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Chemtraders

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

  
(531) Clasificare Viena:020108; 040504;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou în special activităţi de comerţ
referitoare la piese, accesorii, substanţe
chimice şi consumabile auto inclusiv
anvelope; regruparea în avantajul terţilor
pentru utilajel, echipamente, scule, dispozitive
şi consumabile pentru service auto, produse
pentru tratarea apei, produse pentru curăţare şi
dezinfectarea suprafeţelor şi reţelelor de apă
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Servicii de întreţinere şi repararea
autovehiculelor inclusiv servicii de verificare
şi diagnoză; servicii de spălătorie auto şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 11/2010

cosmetice auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07719
(151) 28.10.2010
(732) S.C. GEO PROTECT S.R.L., Sat

Badeni, judeţul Buzău, , COMUNA
BREAZA ROMANIA 

(540)

GEO PROTECT FIRMA PAZA

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
maro

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030717;

090110; 260116; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07733
(151) 28.10.2010
(732) K & D  L O N D O N

ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Principală nr. 1 (clădirea C12), Sat
Păuleştii Noi, Jud. Prahova, 107403,
COMUNA PĂULEŞTI ROMANIA 

(540)

sky CENTER Locul de distracţie pentru
toata familia

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011301; 011315;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07759
(151) 28.10.2010
(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a

Finland Corporation, Porkkalankatu
24,, 00180, HELSINKI FINLANDA 

(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)

FINLANDIA VODKA OF FINLAND

  
(531) Clasificare Viena:030404; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, şi anume vodca
provenind din Finlanda.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07734
(151) 28.10.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 profesioniştii plantelor
PLANTUSIN

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270501;

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

clase:
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, soluţii din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07735
(151) 28.10.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

PLANTUSIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, soluţii din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07738
(151) 28.10.2010
(732) S.C. GEDEON RICHTER

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

(540)

KARRISA ZILNIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07720
(151) 28.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

ghidurile HRL

(591) Culori revendicate:rosu, roz, gri

  
(531) Clasificare Viena:200701; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod prin
intermediul site-urilor web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (in special productia de
emisiuni radio si tv).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07736
(151) 28.10.2010
(732) S.C. BAZAR PUBLISHING S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, Bl. C, Et. 5,
Biroul nr. 2, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

KEY JOBS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7462C), galben (pantone 123C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07721
(151) 28.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

RL aldine

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:270517; 290105;  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod prin
intermediul site-urilor web.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special producţia de
emisiuni radio şi tv, activitate redacţională,
reportaje).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07737
(151) 28.10.2010
(732) S.C. GEDEON RICHTER

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

(540)

Richter Vita de Ce

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale pentru pansamente; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide; preparate şi
produse medicale, medicamente şi
medicamente specializate; materiale de
întârire/tonifiere pentru uz igienico-medical,
preparate sanitare pentru menţinerea sănătăţii,
medicamente de întărire/tonice, aditivi
dietetici, suplimente alimentare, aditivi
nutritivi pentru uz farmaceutic, substanţe
minerale conţinând aditivi nutritivi,
suplimente nutritive şi produse din plante (de
uz medical), nu pentru uz în medicină dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07760
(151) 28.10.2010
(732) S.C. ALDIS S.R.L., Str. General

Costică Ştefănescu nr. 1, Judeţul
Călăraşi, , CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(740) CABINET OANA COCOLOI, Str.
Drumul Taberei nr. 120, bl. OD1, et.3,
ap.189, sector 6 Bucureşti

(540)

1990 Aldis gustul mezelurilor româneşti
de calitate! Cârnaţi Pleşoi

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
albastru închis, auriu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:080501; 080503;

110303; 250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produse din carne, în special sortiment
cârnaţi de iarnă, produs după reţetă proprie. 
35 Publicitate şi reclamă, materiale
promoţionale pentru produse din carne;
afaceri, comerţ, import, export cu produsele
din carne; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială pentru produse din
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carne; lucrări de birou; sondaje de piaţă pentru
produse din carne. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
produselor din carne. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07740
(151) 28.10.2010
(732) S.C. CORSAR GAS S.R.L., Str.

Coralilor nr. 25, sector 1, 013326,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EURO CORSAR GAS GPL

(591) Culori revendicate:albastru, alb, grena

  
(531) Clasificare Viena:190101; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;

tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import - export; lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07722
(151) 28.10.2010
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

RL

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:270517; 290105;  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
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tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod prin
intermediul site-urilor web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special producţia de
emisiuni radio şi tv, activitate redacţională,
reportaje).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07741
(151) 28.10.2010
(732) S.C. CORSAR GAS S.R.L., Str.

Coralilor nr. 25, sector 1, 013326,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORSAR GAS

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020107;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru

iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import - export; lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07761
(151) 28.10.2010
(732) S . C .  T H I N K B I G

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Pantelimon nr. 354, bl. 2, sc. 7, et. 4,
ap. 253, sector 2, 021663,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRANCIZA.RO Portal de afaceri în
Franciză

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
şi materiale colante pentru papetărie sau
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menaj; materiale de instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07762
(151) 28.10.2010
(732) S . C .  T H I N K B I G

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Pantelimon nr. 354, bl. 2, sc. 7, et. 4,
ap. 253, sector 2, 021663,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOP 100 FRANCIZE

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
şi materiale colante pentru papetărie sau

menaj; materiale de instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07763
(151) 28.10.2010
(732) S . C .  T H I N K B I G

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Pantelimon nr. 354, bl. 2, sc. 7, et. 4,
ap. 253, sector 2, 021663,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRANCHISE ROMANIA.COM
Franchising Goteway for Romania

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07742
(151) 28.10.2010
(732) ANDREI CRUDU, Str. Lt. Ionescu

nr. 8A, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

SANPAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07743
(151) 28.10.2010
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt. Juverdeanu

nr. 85, sector 2, 023103, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DJIJI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite/crude, sărate şi/sau
nesărate, de floarea soarelui/sau dovleac,
alune, fistic, extracte de fructe, legume
conservate uscate sau fierte, uleiuri şi
vegetale, arahide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri şi condimente; mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe
neprăjite, alune, arahide, fistic; alimente
pentru animale.
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 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor susmenţionate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07744
(151) 28.10.2010
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

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

(540)

ZU ZU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite/crude, sărate şi/sau
nesărate, de floarea soarelui/sau dovleac,
alune, fistic, extracte de fructe, legume
conservate uscate sau fierte, uleiuri şi
vegetale, arahide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri şi condimente; mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe
neprăjite, alune, arahide, fistic; alimente
pentru animale.
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 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor susmenţionate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07745
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

X - PRESSO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07723
(151) 28.10.2010
(732) B I T D E F E N D E R  I P R

MANAGEMENT LTD, Kreontos 12
CY-P.C., 1076, NICOSIA CIPRU 

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

(540)

TRAFFICLIGHT powered by
BitDefender
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(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
roşu, galben, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260116;

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

clase:
9 Aplicaţii software pentru detectarea
paginilor web care conţin viruşi sau malware,
aplicaţii anti-virus, aplicaţii software de
securitate şi de protecţie a datelor, aplicaţii
software care să detecteze programe ce
încearcă să fure informaţii personale
(antiphishing); aplicaţii software pentru
scanarea link-urilor afişate în paginile cu
rezultatele căutării şi de site-urile de reţele
sociale (cum ar fi Facebook sau Twitter);
software pentru îndepărtarea anunţurilor de pe
paginile web; software de clasificare a
paginilor web; software pentru blocarea
conţinutului potenţial nedorit sau inadecvat în
pagini web şi verificarea de tip in-the-cloud a
link-urilor şi URL-urilor; aplicaţii software
pentru interceptarea traficului web (proxy);
aplicaţii software pentru stocarea şi regăsirea
datelor de autentificare (cum ar fi numele de
utilizator şi parola) pentru aplicaţii şi servicii
online.
42 Servicii on-line de calculator pentru
furnizarea de informaţii despre statusul
paginilor web şi pentru blocarea accesului la
paginile web care nu prezintă încredere sau
sunt suspecte; conversia codului sursa; servicii
de baze de date pentru calculator; servicii de
filtrare în funcţie de reputaţia site-urilor web
şi link-urilor accesate; furnizarea de statistici
şi istoric în legătură cu accesul la anumite
pagini web; regăsirea şi afişarea informaţiilor
cu privire la trimiterile/referinţele/link-urile
către o pagină web; stocarea şi regăsirea
datelor de autentificare necesare pentru a
obţine acces la aplicaţii şi servicii online;

stocarea şi regăsirea marcajelor (bookmarks),
fişierelor personale şi setărilor browser-ului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07746
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LIVRETTO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07724
(151) 28.10.2010
(732) S.C. AZAIS CONSULT S.R.L., Str.

Ion Neculce 63, sector 1, ,
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)

FARFURIDI
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07747
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

HELPO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07748
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ZIPPY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07749
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ROADRUNNER
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07750
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

KIKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07751
(151) 28.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LULLABY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07764
(151) 28.10.2010
(732) S . C .  T H I N K B I G

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Pantelimon nr. 354, bl. 2, sc. 7, et. 4,
ap. 253, sector 2, 021663,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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WORLD FRANCHISE
INTERNATIONAL FRANCHISE
PORTAL

  
(531) Clasificare Viena:010512; 260418;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
şi materiale colante pentru papetărie sau
menaj; materiale de instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07765
(151) 28.10.2010
(732) THE COCA COLA COMPANY,

One Coca-Cola Plaza, 30313,
GEORGIA S.U.A. ATLANTA

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

(540)

BICICLETA ROŞIE

  
(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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07774
(151) 29.10.2010
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UGG australia

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, precum şi a produselor din
piele (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07776
(151) 29.10.2010
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, jud Valcea, , RAMINCU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

BONUS Vel Pitar

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07782
(151) 29.10.2010
(732) COSTIN GEORGE, Str. Mihai

Bravu nr. 3, bl.3, sc. A, et. 1, ap. 48,
Jud. Bacău, 601039, ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

PODODERMOVET 100% NATURAL
ONLY USE EXTERN ANIMAL

(591) Culori revendicate:verde închis, negru

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030404;

030719; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07783
(151) 29.10.2010
(732) COSTIN GEORGE, Str. Mihai

Bravu nr. 3, bl.3, sc. A, et. 1, ap. 48,
Jud. Bacău, 601039, ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

DERMOVET PLUS 100% NATURAL
ONLY USE EXTERN ANIMAL

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030301; 030402;

030404; 270511; 270519; 290114;  
(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 07784
(151) 29.10.2010
(732) S.C. RAMS BUSSINES PARK

S.R.L., Şos. Dudeşti Pantelimon nr.
42,  sector  3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROR net evolution

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010512; 160105;

260418; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07785
(151) 29.10.2010
(732) S.C. ANDANY TRADING S.R.L.,

Sat Adunaţii Copăceni, judeţul
Giurgiu, , COMUNA ADUNAŢII
COPĂCENI ROMANIA 

(540)

Chiabur

(591) Culori revendicate:maron

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07786
(151) 29.10.2010
(732) S.C. ANDANY TRADING S.R.L.,

Sat Adunaţii Copăceni, judeţul
Giurgiu, , COMUNA ADUNAŢII
COPĂCENI ROMANIA 

(540)

La moşie din 1961

(591) Culori revendicate:maron, neagră, gri,
alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:020115; 061909;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07787
(151) 29.10.2010
(732) S.C. TCE TRANSEXPRESS S.R.L.,

Str. Făinari nr. 3, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TCE POST office

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270509;

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

clase:
39 Transport; servicii de curierat; ambalaj;
ambalare şi depozitarea mărfurilor;

organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07788
(151) 29.10.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

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

(540)

Parada de flori la Şosea

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;  
(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); caracter
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07777
(151) 29.10.2010
(732) S.C. COM IMPEX DALIN S.R.L.,

Str. Apalinei nr. 120, Judeţul Mureş, ,
REGHIN ROMANIA 

(740) S.C. CONINFO S.R.L., Str.
Lăcrămioarei nr. 9, Jud. Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

Anna Fellini

  
(531) Clasificare Viena:030106; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, în special
poşete, portofele, portmonee, serviete, truse de
voiaj; piei de animale; cufere şi valize;
umbrele, umbrele de soare şi bastoane, bice şi
articole de şelarie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07789
(151) 29.10.2010
(732) S.C. NORD SIMEX S.R.L., Str.

Depozitelor nr. 21, judeţul Satu Mare,
, SATU MARE 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)

REGALLIS

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030724; 270507;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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 07766
(151) 29.10.2010
(732) VISION TRADING GRUP S.R.L.,

Str. Agatha Bârsescu nr. 13, bl. V10,
sc. 3, ap. 61, sector 3, 031481,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

XADVENTURE

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

clase:
12 Cărucioare pentru copii.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; toate aceste servicii doar în
legătură cu produsele din clasele 10,12,25,
import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07778
(151) 29.10.2010
(732) S.C. MOBILADALIN S.R.L., Str.

Apalinei nr.122, judetul Mures,
545300, Reghin ROMANIA 

(740) S.C. CONINFO S.R.L., Str.
Lăcrămioarei nr. 9, Jud. Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

Mobiladalin color your life

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(pantone 186 C)

  
(531) Clasificare Viena:260402; 270510;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse
în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07779
(151) 29.10.2010
(732) KALDE KLIMA ORTA BASINC

FITTINGS VE VALF SANAYI
ANONIM SIRKETI, Beymersan
Mermerciler Sanayi Sitesi, 10.Cadde
No.12, Beylikduzu, , ISTANBUL
TURCIA 

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

(540)

kalde

  
(531) Clasificare Viena:020104; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07767
(151) 29.10.2010
(732) IONESCU CRISTIAN, Str. Zamfir

Olaru nr. 4, bl. 78, sc. 3, et. 2, ap. 89,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ENACHE AUREL CĂTĂLIN, Str. 9
Mai, nr. 4, bl. 22A, sc. 1, et. 6, ap. 39,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECOTENC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07768
(151) 29.10.2010
(732) IONESCU CRISTIAN, Str. Zamfir

Olaru nr. 4, bl. 78, sc. 3, et. 2, ap. 89,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ENACHE AUREL CĂTĂLIN, Str. 9
Mai, nr. 4, bl. 22A, sc. 1, et. 6, ap. 39,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07780
(151) 29.10.2010
(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)

Marlboro FILTER PLUS THREE

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:090110; 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 07781
(151) 29.10.2010
(732) INSTITUTUL DIPLOMATIC

ROMAN, Bdul. Primăverii nr. 17,
sector 1, 011972, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IDR Institutul Diplomatic Român

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07771
(151) 29.10.2010
(732) S.C. MECRO SYSTEM S.R.L.,

Bdul. Timişoara nr.100P, sector 6,
061334, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

QLARIVIA IMMACULATE WATER

(591) Culori revendicate:violet închis
(pantone 259), violet deschis
(pantomne 254), gri (pantone Cool
Gray 4)

  
(531) Clasificare Viena:191104; 250119;

290112;  

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

5 Apă purificată sărăcită în deuteriu inclusă în
această clasă; produse farmaceutice şi
veterinare; produse igienice pentru medicină;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari.
32 Apă de masă; băuturi nealcoolice;
preparate pentru fabricarea băuturilor; apă
plată; apă purificată sărăcită în deuteriu
inclusă în această clasă; apă potabilă; apă
minerală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07772
(151) 29.10.2010
(732) S.C. MECRO SYSTEM S.R.L.,

Bdul. Timişoara nr.100P, sector 6,
061334, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MECRO SYSTEM

(591) Culori revendicate:albastru ( pantone
2745)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale ăn stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti, cerneala
tipografică.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (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, echipamente periferice,
instrumente şi dispozitive pentru navigaţie,
componente şi echipamente electronice şi de
telecomunicaţii.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, instalaţii
sanitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
repararea echipamentelor electronice şi optice,
repararea echipamentelor electrice, instalarea
maşinilor şi echipamentelor industriale, lucrări
de construcţii a proiectelor inginereşti, lucrări
de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; distribuţia
şi furnizarea apei (reclasificare ulterioară). 
40 Tratament de materiale; captarea, tratarea,
colectarea şi epurarea apelor uzate
(reclasificare ulterioară).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
activităţi de realizare a soft-ului la comanda
(software orientat clienţi), activităţi de
inginerie şi consultanţă tehnică legate de
acestea, activităţi de testări şi analize tehnice,
cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi
inginerie, alte activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07773
(151) 29.10.2010
(732) S.C. MECRO SYSTEM S.R.L.,

Bdul. Timişoara nr.100P, sector 6,
061334, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

QLARIVIA NATURA REINVENTATĂ

(591) Culori revendicate:violet (pantone
254), violet (pantone 257), gri (Cool
Gray 4), verde (pantone 376)

  
(531) Clasificare Viena:191104; 250119;

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

clase:
5 Apă purificată sărăcită în deuteriu inclusă în
această clasă; produse farmaceutice şi
veterinare; produse igienice pentru medicină;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari.
32 Apă de masă; băuturi nealcoolice;

preparate pentru fabricarea băuturilor; apă
plată; apă purificată sărăcită în deuteriu
inclusă în această clasă; apă potabilă; apă
minerală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07790
(151) 29.10.2010
(732) S.C. INTER MACEDONIA CR

S.R.L., Str. Mihai Bravu nr. 95-105,
sector 2, 021312, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

INTER MACEDONIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07791
(151) 29.10.2010
(732) S.C. INTER MACEDONIA CR

S.R.L., Str. Mihai Bravu nr. 95-105,
sector 2, 021312, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

IM

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07812
(151) 01.11.2010
(732) ASOCIATIA ROMANA PENTRU

TRANSPORTURI RUTIERE
INTERNATIONALE A.R.T.R.I,
b-dul. Mărăşti nr.25, sector 1, 011462,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ARTRI Conducem împreună

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260101;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07820
(151) 01.11.2010
(732) S.C. SITCO SERVICE S.R.L., Str.

Brazda lui Novac (Paltinis), bl. K13,
ap. 2, judeţul Dolj, , CRAIOVA
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)

SITCO

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
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 07813
(151) 01.11.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

MÂNCARE CU DICHIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07821
(151) 01.11.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

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

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

(540)

PHILIP MORRIS QUANTUM DARK
BLUE THE FINEST SELECTION

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

  
(531) Clasificare Viena:030124; 240119;

260418; 270501;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07822
(151) 01.11.2010
(732) S.C. CDC IMOBILIARE GRUP

S.R.L., Str. Calea Bucureşti nr. 35, bl.
21D, ap. 16, judeţul Dolj, , CRAIOVA
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)

MAGAZINUL DE OFERTE

  
(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); caracter
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07797
(151) 01.11.2010
(732) VATAMAN DAN, Str. Soldatului nr.

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

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU
PROMOVAREA ŞTIINŢEI, EDUCAŢIEI
ŞI CULTURII (SRPSEC)

  
(531) Clasificare Viena:090705; 090713;

090717; 200702; 270112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07798
(151) 01.11.2010
(732) SAENCIUC CARMEN LIDIA, Str.

Gen. Barbu Vladoianu nr. 32, sector 1,
*, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Natural 100%
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07799
(151) 01.11.2010
(732) S.C. CUPON PRO S.R.L., Str.

Iordache Golescu nr. 17, parter,
clădirea Regina Maria, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASTRO 24

(591) Culori revendicate:negru, roşu, orange

  
(531) Clasificare Viena:011505; 020117;

270711; 290113;  
(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.
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 07800
(151) 01.11.2010
(732) S.C. CUPON PRO S.R.L., Str.

Iordache Golescu nr. 17, parter,
clădirea Regina Maria, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UPGRADER next level business

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
 
(531) Clasificare Viena:210116; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07801
(151) 01.11.2010
(732) S C A  M U S E T E S C U ,

STANCULESCU ŞI ASOCIATII,
Str. Ion Brezoianu nr. 52A, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MS&A

(591) Culori revendicate:bleumarin, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07802
(151) 01.11.2010
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

Constructorilor nr. 2, judeţul Covasna,
520077, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(540)

THE DRACULA GAMES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07803
(151) 01.11.2010
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

Constructorilor nr. 2, judeţul Covasna,
520077, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(540)

REMI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07834
(151) 01.11.2010
(732) S.C. OTI TRADING S.R.L., Str.

Feteşti nr. 5, bl. H27, sc. 1, etaj 2, ap.
6, sector 3, 032553, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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OTI TRADING

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
3 Substanţe pentru spălat.
4 Lumânări.
6 Produse metalice necuprinse în alte clase.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri.
16 Hârtie pentru copt; cartoane şi dantele din
hârtie pentru cofetărie.
20 Scobitori, beţe pentru frigărui, produse din
materiale plastice.
21 Bureţi, bureţi metalici;perii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07824
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

VOPSEA OUA LICURICI

(591) Culori revendicate:verde (pantone
802C), alb

  

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07792
(151) 29.10.2010
(732) VOICULESCU DIANA, Str. Dr.

Grigore Mora nr. 36, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P.P.

(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
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acestea; servicii de analiză şi de 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 07793
(151) 29.10.2010
(732) VOICULESCU DIANA, Str. Dr.

Grigore Mora nr. 36, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PP

  
(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.
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 07804
(151) 01.11.2010
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

Constructorilor nr. 2, judeţul Covasna,
520077, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(540)

DOMINO PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07825
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

SIDEF MARMORAT

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07814
(151) 01.11.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

BUNĂTĂŢI CU DICHIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07805
(151) 01.11.2010
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., , 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

SUFLETUL MÂNCĂRII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Supe, concentrate de supe, bulion, borşuri,
ciorbe, consomme, fierturi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07815
(151) 01.11.2010
(732) S.C. FORCE GENCO GUARD

S.R.L., Bdul. Bucureşti nr. 44, Judeţul
Maramureş, 430013, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

FORCE GENCO GUARD

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020917;

090717; 241325; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07826
(151) 01.11.2010
(732) S.C. VASCOVIN S.R.L., Str.

Pantelimon Halipa nr. 22, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

Puişorul Moţat Magazinul care vă
respectă

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030725;

040505; 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
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şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; lanţ de
magazine.
40 Prelucrarea, conservarea cărnii de pasăre,
vită, porc. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07816
(151) 01.11.2010
(732) S.C. TELNET S.R.L., Str. Mogoşoaia

nr. 7, ap.57, judeţul Cluj, 400652,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

HOPA MITICĂ (LA TOŢI NI-I
GREU!...)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descarcabile; aparate
şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipamente pentru

stingerea incendiilor.
16 Publicaţii; tipărituri; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, neincluse în alte
clase; 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. 
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
publicarea electronică online a cărţilor şi
periodicelor; activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare; proiectare şi dezvoltare
hardware şi soft (inclusiv chat-rooms).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07827
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 11/2010

MAGIA CULORILOR

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07806
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

CU DICHIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale, (inclusiv, dar
nelimitat la, conservarea, refrigerarea
mâncării).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (inclusiv, dar nelimitat la,
restaurant, catering).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07794
(151) 29.10.2010
(732) F U N D A T I A  C U L T U R A L A

SECOLUL 21, Str. Sfinţii Voievozi
nr. 41-45, ap. 27, sector 1, 010965,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fundaţia Culturală Secolul 21

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

clase:
16 Jurnale, periodice, cărţi.
35 Servicii  editoriale (redactare,
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tehnoredactare, tratare texte).
39 Difuzare publicaţii.
40 Servicii de tipărire.
41 Servicii de publicare; organizarea de
seminarii, colocvii.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07828
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

Casa ALEX

  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07807
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

BUCĂTĂRIE CU DICHIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale (inclusiv, dar
nelimitat la, conservarea, refrigerarea
mâncării).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (inclusiv, dar nelimitat la,
restaurant, catering).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07808
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

MÂNCARE CU DICHIS
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale (inclusiv, dar
nelimitat la, conservarea, refrigerarea
mâncării).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (inclusiv, dar nelimitat la,
restaurant, catering).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07829
(151) 01.11.2010
(732) S.C. OPREA AVICOM S.R.L., Str.

Dealul Viilor nr. 5, jud. Mureş,
547180, CRĂIEŞTI ROMANIA 

(540)

PUIUL DE CRĂIEŞTI Un pui bine
crescut!

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270502;

270519; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07795
(151) 29.10.2010
(732) S.C. ICECON CERT S.R.L., Şos.

Pantelimon nr. 266, sector 2, C.P.
3-33,  021652,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ICECON CERT

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260403;

270512; 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; tuburi metalice,
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase.
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau a
imaginilor; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
produse din materiale plastice semiprelucrate;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
conducte flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07809
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

BUNĂTĂŢI CU DICHIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

40 Tratament de materiale (inclusiv, dar
nelimitat la, conservarea, refrigerarea
mâncării).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (inclusiv, dar nelimitat la,
restaurant, catering).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07830
(151) 01.11.2010
(732) CREATIVE NAIL DESIGN, INC.,

1125 Joshua Way, 92083, VISTA
S.U.A. California

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

(540)

CNDC COLOR SHELLAC

  
(531) Clasificare Viena:260418; 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.
11 Lămpi cu raze ultraviolete neutilizate în
scop medical. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07810
(151) 01.11.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

CU DICHIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07796
(151) 29.10.2010
(732) CLUBUL SPORTIV UCM SPORT,

Calea Caransebeşului nr. 16 A, judeţul
Caraş-Severin, 320169, REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

handball team UCM Reşiţa 1942

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:240113; 240115;

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

clase:
16 Hârtie, carton, caractere tipografice,
produse de imprimerie, fotografii, materiale
colante, materiale plastice pentru ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07811
(151) 01.11.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

BUCĂTĂRIE CU DICHIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07831
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

OUL DE AUR

(591) Culori revendicate:maro, galben, ocru

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07835
(151) 01.11.2010
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL ROMANIA,
Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sector
1, 013937, 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)

CATEDRA DE POLITICA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 11/2010

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video;
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
16 Publicaţie, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, produse de imprimerie,
fotografii, albume, calendare, autocolante,
papetărie, materiale pentru ambalare, clişee.
35 Publicitate media on-air, on-line şi pe alte
suporturi pentru campanii de marketing;
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane; organizare de
expoziţii, expunere de produse, promovare şi
ofertă de produse şi/sau de servicii, activităţi
de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
telecomunicaţii.
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; instruire,
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.
42 Servicii de documentare, de analiză şi de
sinteze documentare, crearea, găzduirea,
întreţinerea şi actualizarea de pagini web.
45 Servicii personale şi sociale oferite pentru
a satisface nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07832
(151) 01.11.2010
(732) DANIDA CONSTRUCT S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 42, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

t. kiosk

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 11/2010

(210) M 2010 07833
(151) 01.11.2010
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

VOPSEA OUĂ INTENS

(591) Culori revendicate:alb, roşu

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07836
(151) 01.11.2010
(732) S.C. RADIO XXI S.R.L., Str. Horia

Măcelariu 36-38, sector 1, 013937,
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)

RADIO 21 simply positive

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270711;

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice; aparate şi echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şj/sau video; aparate şi
echipamente pentru studiouri de producţie
cinematografică sau foto; aparate şi
echipamente pentru laboratoare de procesarea
imaginii şi sunetului; publicaţie electronică
on-line descărcabilă.
16 Publicaţie, hârtie, carton şi produse din
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aceste materiale, produse de imprimerie,
fotografii, albume, calendare, autocolante,
papetărie, materiale pentru ambalare, clişee.
35 Publicitate: afişare, difuzare de anunţuri
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate on-line prin reţea
informatică, închirierea timpului de publicitate
pentru orice rnijioc de comunicaţie, închiriere
de spaţii publicitare, redactare de texte
publicitare, punere în pagină în scop
publicitar, actualizarea documentaţiilor
publicitare, difuzare de materiale publicitare
(tracte, prospecte, imprimate, eşantioane),
curierat publicitar, prezentarea produselor prin
orice mijloc de comunicaţie pentru vânzare cu
amănuntul, organizare de expoziţii cu scop
comercial sau de publicitate, demonstraţii cu
produse, distribuire de eşantioane; servicii de
manechine pentru scopuri comerciale sau
promovarea vânzărilor; gestionarea fişierelor
informatice, culegerea datelor într-un fişier
central, sistematizarea datelor într-un fisier
central; sondaje de opinie; conducerea
profesională a afacerilor artistice; căutare de
sponsorizări; servicii de secretariat,
datilografie, transcriere de comunicări,
prelucrare de texte, reproduceri de documente,
servicii de revistă a presei; relaţii publice. 
38 Comunicaţii prin mijloace radio electrice şi
optice; difuziune de programe radiofonice,
difuziune de programe de televiziune;
difuziune de programe audiovizuale şi de date
prin cablu; comunicaţii prin reţea de fibre
optice; transmisiuni prin satelit; comunicaţii
prin terminale de calculator; transmisie de
mesaje şi de imagini asistată de calculator;
mesagerie electronică; servicii (de
telecomunicaţii) de afişare electronică;
racordare prin telecomunicaţii la o reţea de
afişare electronică; forumuri de discuţii pe
internet; acces la baze de date.
39 Depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a producţiilor de radio şi de

televiziune; informaţii referitoare la călătorii,
transporturi de persoane şi de mărfuri;
informaţii referitoare la trafic.
40 Tratament de materiale; servicii de tipărire,
de tipografiere, de înregistrare şi de
imprimare; developarea peliculelor,
prelucrarea filmelor; gravură, litografiere,
41 Organizare de evenimente instructiv
educative şi de divertisment, studiouri de
radio, de televiziune, de film; redactare de
scenarii; punere în pagină, alta decât în scop
publicitar; traducere; sub titrare; compoziţie
muzicală; producţie de filme; filmare,
înregistrare de imagini şi sunet; microfilmare;
realizare de reportaje audio-vizuale; servicii
de imagerie numerică; montaj de film;
fotografie; reportaje fotografice; montaj de
programe de radio şi de televiziune;
divertisment; divertisment radiofonic;
divertisment televizat; producţie de
spectacole; reprezentare de spectacole;
organizare şi dirijare de concerte; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke ; cluburi de divertisment sau
educative; organizare de concursuri cu
tematică educativă sau de divertisment;
informaţii referitoare la activităţi recreative;
informaţii referitoare la divertisment;
informaţii referitoare la educaţie; organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative;
publicare electronică de carte sau de periodice
on-line; închiriere de posturi de radio şi de
televiziune; închiriere de camere video;
închiriere de magnetoscoape; închirierea de
aparatură şi de accesorii cinematografice;
închiriere de aparatură de lumini pentru
decoruri de teatru sau pentru studiouri de
te lev iz iune ;  înch i r i e re  de  f i lme
cinematografice; închiriere de înregistrări
sonore.
42 Decoraţiuni interioare; desenatori de artă
grafică; estetică industrială; estetică
vestimentară, creator de modă; conversia de
date sau de documente de pe un suport fizic pe
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un suport electronic; alte conversii de date şi
de programe pentru calculator decât conversia
fizică; crearea şi întreţinerea de situri web;
găzduire de situri web; închiriere de servere
web.
45 Servicii personale şi sociale oferite pentru
a satisface nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07837
(151) 01.11.2010
(732) S.C. RADIO XXI S.R.L., Str. Horia

Măcelariu 36-38, sector 1, 013937,
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)

RADIO 21

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270711;

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice; aparate şi echipamente

pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şj/sau video; aparate şi
echipamente pentru studiouri de producţie
cinematografică sau foto; aparate şi
echipamente pentru laboratoare de procesarea
imaginii şi sunetului; publicaţie electronică
on-line descărcabilă.
16 Publicaţie, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, produse de imprimerie,
fotografii, albume, calendare, autocolante,
papetărie, materiale pentru ambalare, clişee.
35 Publicitate: afişare, difuzare de anunţuri
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate on-line prin reţea
informatică, închirierea timpului de publicitate
pentru orice rnijioc de comunicaţie, închiriere
de spaţii publicitare, redactare de texte
publicitare, punere în pagină în scop
publicitar, actualizarea documentaţiilor
publicitare, difuzare de materiale publicitare
(tracte, prospecte, imprimate, eşantioane),
curierat publicitar, prezentarea produselor prin
orice mijloc de comunicaţie pentru vânzare cu
amănuntul, organizare de expoziţii cu scop
comercial sau de publicitate, demonstraţii cu
produse, distribuire de eşantioane; servicii de
manechine pentru scopuri comerciale sau
promovarea vânzărilor; gestionarea fişierelor
informatice, culegerea datelor într-un fişier
central, sistematizarea datelor într-un fisier
central; sondaje de opinie; conducerea
profesională a afacerilor artistice; căutare de
sponsorizări; servicii de secretariat,
datilografie, transcriere de comunicări,
prelucrare de texte, reproduceri de documente,
servicii de revistă a presei; relaţii publice. 
38 Comunicaţii prin mijloace radio electrice şi
optice; difuziune de programe radiofonice,
difuziune de programe de televiziune;
difuziune de programe audiovizuale şi de date
prin cablu; comunicaţii prin reţea de fibre
optice; transmisiuni prin satelit; comunicaţii
prin terminale de calculator; transmisie de
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mesaje şi de imagini asistată de calculator;
mesagerie electronică; servicii (de
telecomunicaţii) de afişare electronică;
racordare prin telecomunicaţii la o reţea de
afişare electronică; forumuri de discuţii pe
internet; acces la baze de date.
39 Depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a producţiilor de radio şi de
televiziune; informaţii referitoare la călătorii,
transporturi de persoane şi de mărfuri;
informaţii referitoare la trafic.
40 Tratament de materiale; servicii de tipărire,
de tipografiere, de înregistrare şi de
imprimare; developarea peliculelor,
prelucrarea filmelor; gravură, litografiere,
41 Organizare de evenimente instructiv
educative şi de divertisment, studiouri de
radio, de televiziune, de film; redactare de
scenarii; punere în pagină, alta decât în scop
publicitar; traducere; sub titrare; compoziţie
muzicală; producţie de filme; filmare,
înregistrare de imagini şi sunet; microfilmare;
realizare de reportaje audio-vizuale; servicii
de imagerie numerică; montaj de film;
fotografie; reportaje fotografice; montaj de
programe de radio şi de televiziune;
divertisment; divertisment radiofonic;
divertisment televizat; producţie de
spectacole; reprezentare de spectacole;
organizare şi dirijare de concerte; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke ; cluburi de divertisment sau
educative; organizare de concursuri cu
tematică educativă sau de divertisment;
informaţii referitoare la activităţi recreative;
informaţii referitoare la divertisment;
informaţii referitoare la educaţie; organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative;
publicare electronică de carte sau de periodice
on-line; închiriere de posturi de radio şi de
televiziune; închiriere de camere video;
închiriere de magnetoscoape; închirierea de
aparatură şi de accesorii cinematografice;

închiriere de aparatură de lumini pentru
decoruri de teatru sau pentru studiouri de
te lev iz iune ;  înch i r ie re  de  f i lme
cinematografice; închiriere de înregistrări
sonore.
42 Decoraţiuni interioare; desenatori de artă
grafică; estetică industrială; estetică
vestimentară, creator de modă; conversia de
date sau de documente de pe un suport fizic pe
un suport electronic; alte conversii de date şi
de programe pentru calculator decât conversia
fizică; crearea şi întreţinerea de situri web;
găzduire de situri web; închiriere de servere
web.
45 Servicii personale şi sociale oferite pentru
a satisface nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07838
(151) 01.11.2010
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

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

(540)

Ai idei, avem soluţii.

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C)

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

clase:
35 Publicitate în afaceri.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07839
(151) 01.11.2010
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SRL

(591) Culori revendicate:roşu (Cod Pantone
485 C)

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

clase:
35 Publicitate în afaceri.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07840
(151) 01.11.2010
(732) STEFAN ALEXANDRU COSMIN,

Str. Florilor, nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 10,
Jud. Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

THE STAGE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07841
(151) 01.11.2010
(732) S.C. OPTINVEST S.R.L., Str.

Pasteur nr. 24, bl. 9U, sc. 3, ap. 46,
Judeţul Cluj, 400349, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

RO-IMOBILE portalul imobiliarelor
www.ro-imobile.ro

  
(531) Clasificare Viena:070109; 070124;

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

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07842
(151) 01.11.2010
(732) ENEA OVIDIU MIHAI, Bd. Lascăr

Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11, sector 1,
010663, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CAUTIS COSTICA, Bd. Lascăr
Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11, sector 1,
010663, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NEAGU DRAGOS IONEL, Bd.
Lascăr Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BURADA TRAIAN, Bd. Lascăr
Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11, sector 1,
010663, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ACTRU TRUFA ROMANEASCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
43 Restaurante şi cazare temporară.

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţie pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07843
(151) 01.11.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP

216, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturaland

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260418;

270507;  
(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, amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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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; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07854
(151) 02.11.2010
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

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

(540)

DILCORZEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07863
(151) 02.11.2010
(732) S.C. MEGA STAR SELECT S.R.L.,

Str. Alunului bl. C17, sc. A, et. 2, ap.
8, Judeţul Argeş, 110273, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTY-PARTY

  
(531) Clasificare Viena:010115; 011509;

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

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; artificii; focuri de artificii.
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. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07844
(151) 01.11.2010
(732) ENEA OVIDIU MIHAI, Bd. Lascăr

Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11, sector 1,
010663, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NEAGU DRAGOS IONEL, Bd.
Lascăr Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CAUTIS COSTICA, Bd. Lascăr
Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11, sector 1,
010663, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BURADA TRAIAN, Bd. Lascăr
Catargiu nr. 27, et. 3, ap. 11, sector 1,
010663, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ACTRU TRUFA ROMÂNEASCĂ

  
(531) Clasificare Viena:050101; 270112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţie pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07864
(151) 02.11.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI MEDIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07845
(151) 01.11.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP

216, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HerbaVit

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260418;

270507;  
(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, amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;

condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07856
(151) 02.11.2010
(732) S.C. FIRST TEAM LOGISTIC

S.R.L., Aleea Suraia nr. 8, bl. 51, sc.
1, et. 1, ap. 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FTL

(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07857
(151) 02.11.2010
(732) SAHA TARIM URUNLERI

ITHALAT IHRACAT LIMITED
SIRKETI, Eski Iskenderun Yolu
Uzeri 87/A, Bahcelievler Bitişigi P.K.
2 6 2  K u z e y t e p e ,  ,
ANTAKYA-HATAY TURCIA 

(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)

Saha

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie

şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07865
(151) 02.11.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI NEWS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 11/2010

(210) M 2010 07858
(151) 02.11.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

MICOLOGIE MEDICALA SI
MICOTOXICOLOGIE, B-dul
Ştefan Cel Mare Şi Sfânt nr. 10, Jud.
Iaşi, 700063, IAŞI ROMANIA 

(540)

RTCC Romanian Type Culture
Collection COLECŢIA ROMÂNĂ DE
CULTURI TIP

(591) Culori revendicate:violet, roz

  
(531) Clasificare Viena:011315; 270515;

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

clase:
5 Culturi de microorganisme şi culturi de
celule ( de uz medical).
42 Servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri
medicale.
44 Servicii de analize medicale (identificare şi
stocare microorganisme).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07866
(151) 02.11.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGIPLAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07867
(151) 02.11.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI SPORT SPECIAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07849
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ALU DESIGN S.R.L., Str.

Suvenir nr. 11, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALU DESIGN consulting, design,
engineering AM ÎNVĂŢAT SĂ
ÎNVINGEM TIMPUL

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

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270504;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07851
(151) 02.11.2010
(732) IOAN MARIUS, Str. Baia Mare nr. 6,

bl. 7, sc. B, et. 9, ap. 83, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRESH AUTO

  
(531) Clasificare Viena:030924; 260201;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
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de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 07852
(151) 02.11.2010
(732) FUNDATIA TIMAC AGRO

P E N T R U  D E ZV O L T A R E A
AGRICULTURII, Str. Dr. Iacob
Felix, nr. 17-19, et. 1, sect. 1, 011031,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AgroLider

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07853
(151) 02.11.2010
(732) K O P A S  K O Z M E T I K

PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI, Maslak
Mahallesi Sumer Sk. No: 4, , SISLI
ISTANBUL TURCIA 

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

(540)

COLOR FIX SYSTEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, preparate cosmetice pentru ten şi
corp, mâini şi unghii, picioare, păr, buze şi
ochi; preparate; preparate pentru ras; preparate
pentru îngrijire împotriva soarelui; preparate
pentru îngrijirea bebeluşilor; creme, loţiuni,
geluri, săruri, spume, seruri tonice şi uleiuri,
emulsii pentru scopuri cosmetice; parfumerie,
uleiuri esenţiale; produse pentru epilat;
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preparate pentru machiaj şi preparate pentru
înlăturarea machiajului; fonduri de ten; pudre
pentru machiaj; ţesături preimpregnate cu
cosmetice, beţişoare pentru urechi şi vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice; săpunuri;
produse pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07860
(151) 03.11.2010
(732) CLASS IT OUTSOURCING S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 4, bl. 8, sc. 2, ap.
72, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ITCenter

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, verificare, salvare
şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii

de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07881
(151) 02.11.2010
(732) S.C. SORELIS OILL IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Doctor Davila
nr. 6, Jud. Prahova, 106400, VĂLENII
DE MUNTE ROMANIA 

(540)

PUTEREA MUNITILOR

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011524; 261113;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07861
(151) 02.11.2010
(732) S.C. SAMI SERVICE S.R.L., Calea

13 Septembrie nr. 105, bl. 101, sc. 1,
et. 2, ap. 10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SAMI SERVICE

  
(531) Clasificare Viena:241513; 260116;

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

clase:
7 Sisteme automate pentru maşini de injecţie
mase plastice; linii de extrudare ţeavă, profile,
granule, roboţi industriali; echipamente
periferice (utilaje) pentru transport granule.
11 Sisteme de uscare, sisteme de răcire apă.
37 Reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07882
(151) 03.11.2010
(732) S.C. SORELIS OILL IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Doctor Davila
nr. 6, Jud. Prahova, 106400, VĂLENII
DE MUNTE ROMANIA 

(540)

CLEYDY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07885
(151) 02.11.2010
(732) EXPERT GROUP 2000 S.R.L., Str.

Dridu nr. 1, bl. K3, sc. A, ap. 20,
sector 1, 013201, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LASERMIND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Program de calculator descărcabil prin
internet sau de pe suport fizic.
42 Servicii de proiectare software şi hardware,
web design.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07871
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMAROSE CO LTD

  
(531) Clasificare Viena:270514; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, ceşti de porţelan, pahare de sticlă,
farfurii de sticlă, farfurii de porţelan, oale
inox, tigăi de aluminiu, produse de uz casnic,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07886
(151) 02.11.2010
(732) I N T E R N A T I O N A L

DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L., Str. Carierei nr. 58, judeţul
Ilfov, ,  ROMANIA 

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

(540)

JAZZ!

(591) Culori revendicate:vernil, ciclame,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030924; 270507;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri; băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07887
(151) 02.11.2010
(732) MARINELA LARISA DINCA, Str.

Elev Ştefănescu Ştefan nr. 15, bl. 452,
sc. A, et. 9, ap. 120, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BUSINESS IN JEANS FIT FOR
BUSINESS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

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

clase:
16 Publicaţii; publicaţii periodice; cărţi,
reviste, magazine, albume, cataloage, pliante;
broşuri, produse de imprimerie; calendare,
fotografii, clişee, buletine informative.
35 Publicitate; publicitate on line; updatarea
materialelor publicitare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea, sistematizarea şi
updatarea informaţiilor în baze de date pe
computer; servicii de import-export; serviciile
unei agenţii de publicitate; distribuirea de
prospecte direct sau prin poştă; distribuire de

eşantioane; publicitate prin radio, TV.
38 Telecomunicaţii; servicii internet; difuzare
de programe şi emisiuni de radio şi
televiziune.
41 Educaţie, instruire, divertisment; activităţi
culturale; furnizarea on line de publicaţii
electronice care nu pot fi descărcate; publicare
on line de ziare şi cărţi electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07888
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ROMVELIA PRODCOM

S.R.L., Judeţul Giurgiu, , FRĂŢEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VELIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, ca şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călire şi sudura metalelor; produse
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chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
pentru scopuri industriale. 
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07873
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SWISS DIAMOND

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261507;

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

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru

construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, ceşti de porţelan, pahare de sticlă,
farfurii de sticlă, farfurii de porţelan, oale
inox, tigăi de aluminiu, produse de uz casnic,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07889
(151) 02.11.2010
(732) RADU OCTAVIAN, Str.Odobeşti nr.

11, Bl. T1, Sc. A, Et. 13, Ap. 79,
Sector 3, 032154, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

QLT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07874
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bd EXCELLENCE

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

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, ceşti de porţelan, pahare de sticlă,
farfurii de sticlă, farfurii de porţelan, oale
inox, tigăi de aluminiu, produse de uz casnic,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07890
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

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

(540)

100 minute

  
(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.
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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 07891
(151) 02.11.2010
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

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

(540)

PREVIZIUNILE ZILEI

  
(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 07892
(151) 02.11.2010
(732) TASOTTI DANIELA MIHAELA,

str. Liviu Rebreanu nr. 25, bloc M11,
sc. 1, ap. 2, sector 3, 031777,
Bucureşti ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

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

34 Articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07893
(151) 02.11.2010
(732) CHAFFOTEAUX SAS, Le Carre

Pleyel, 5 rue Pleyel, F-93521, ST.
DENIS CEDEX FRANTA 

(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)

REGENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Boilere de încălzire centrală, încălzitoare
pentru baie, încălzitoare pentru apă,
încălzitoare electrice pentru apă, boilere cu
gaz, boilere de uz casnic, boilere electrice,
duşuri, duşuri cu apă încălzită electric, băi,
căzi de baie, generatoare de căldură, reşouri,
căzi de duş, cămăruţe pentru duş şi încăperi
pentru duş, aparate de aer condiţionat,
instalaţii pentru saună, pompe de căldură,
chiuvete, vase pentru spălat pe mâini, jacuzzi,
hote pentru maşini de gătit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07875
(151) 02.11.2010
(732) S.C. PUBLIC BET S.R.L., Str. Teiul

Doamnei nr. 89, sector 2, 23574,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STOP BET GO

(591) Culori revendicate:roşu (Cod Pantone
032 C), portocaliu (Cod Pantone 021
C), verde (Cod Pantone 355 C)

  
(531) Clasificare Viena:241513; 260403;

260519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea sălilor de
jocuri; jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07876
(151) 02.11.2010
(732) S.C. PUBLIC BET S.R.L., Str. Teiul

Doamnei nr. 89, sector 2, 23574,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pariează responsabil, pariează echilibrat !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea sălilor de
jocuri; jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07877
(151) 02.11.2010
(732) S.C. PUBLIC BET S.R.L., Str. Teiul

Doamnei nr. 89, sector 2, 23574,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Public de Luxe Bet

(591) Culori revendicate:portocaliu (Cod
Pantone 021 C), gri (Cod Pantone
7543 C), negru, alb

  

(531) Clasificare Viena:051304; 260118;
270515; 290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea sălilor de
jocuri; jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07894
(151) 02.11.2010
(732) S.C. STUDIO CASA S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu, nr. 7A, Judeţul
Ilfov, , COMUNA DOBROEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

FNMS GRUP

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020916;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07883
(151) 02.11.2010
(732) S.C. SORELIS OILL IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Doctor Davila
nr. 6, Jud. Prahova, 106400, VĂLENII
DE MUNTE ROMANIA 

(540)

Aura Muntilor

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011524; 261113;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07878

(151) 02.11.2010
(732) S.C. ROCCOBAROCCO S.R.L.,

Str. Visarion nr. 10, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA FORMOSA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ceai, ceai medicinal.
30 Băuturi pe bază de ceai, iced tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07884
(151) 02.11.2010
(732) DUMITRU OANA-MADALINA,

Str. Vizantea nr. 5, sector 1, 014563,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BOLFEA RADU-POMPIU, B-dul 1
Decembrie 1918, nr. 35, bl. L20, sc. C,
et. 6, ap. 104, Jud. Constanţa, 900168,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

SUNNY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07879
(151) 02.11.2010
(732) S.C. BALKAN SECURITY

SERVICES S.R.L., Str. Anton
Bacalbaşa nr. 3, bl. 61, sc. 2, ap. 25,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bkn

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport de valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07880
(151) 02.11.2010
(732) S.C. VINOTROPIA S.R.L., Str.

Humuleşti nr. 6, bl. S2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

M.B.N. ARSENAL MINISTERUL
BAUTURILOR NATIONALE

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07910
(151) 03.11.2010
(732) S.C. AGRISORG S.R.L., Str.

Principală nr. 444/A, Judeţul Bihor, ,
L O C A L I T A T E A  S A C A D A T
ROMANIA 

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

(540)
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AGRI GARDEN

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270515;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07911
(151) 03.11.2010
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

DULCE SUCCES profesional

(591) Culori revendicate:maro, auriu

  

(531) Clasificare Viena:020901; 260118;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07902
(151) 03.11.2010
(732) S.C. UNDERGROUND S.R.L.,

Str.Cornelia Salceanu nr.22, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

ATELIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07903
(151) 03.11.2010
(732) S.C. CEPROCIM S.A., B-dul

Preciziei nr. 6, sector 6, 062203,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CEPROCIM SA CIM-OCP
ORGANISMUL DE EVALUARE A
CONFORMITATII

(591) Culori revendicate:verde, grena

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260418;

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

clase:
42 Servicii privind evaluarea conformităţii
produselor; certificarea produselor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07904
(151) 03.11.2010
(732) MILLENNIUM TOUR S.R.L., Str.

Maica Domnului nr. 2, sector 2,, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORHIDEEA RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07912
(151) 03.11.2010
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

Cake mix

(591) Culori revendicate:maro, alb, roşu,
galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07905
(151) 03.11.2010
(732) S.C. FIBRIO FOOD S.R.L., Str.

Marcel Andreescu nr. 11, 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)

FIBRIO RESTAURANT HEALTHY
FOOD

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270512;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din făină şi din
seminţe crude, pâine, produse de panificaţie,
de patiserie şi de cofetărie, pizza, paste.
43 Servicii de alimentaţie publică, restaurante,
pizzerii, cofetării, baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07906
(151) 03.11.2010
(732) S.C. ROVIS CO S.R.L., Str. Gârlei

nr. 190A, sector 1, 013726,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ROVIS CO SISTEME DE SECURITATE
INSTALAŢII ELECTRICE SISTEME DE
VOCE/DATE

(591) Culori revendicate:negru, galben
(pantone 803C), gri (pantone 429C)

  
(531) Clasificare Viena:260302; 260305;

260318; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
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incendiilor; suporturi magnetice, optice şi alte
asemenea preînregistrate cu date; lunete
pentru arme de foc; avertizoare sonore;
avertizoare împotriva furtului; avertizoare de
incendiu; avertizoare cu sirene.
37 Lucrări de instalaţii electrice; instalare,
întreţinere şi reparare de sisteme de alarmă;
servicii de reparare, verificare a armelor de
foc, construcţia, amenajarea, întreţinerea
poligoanelor de tragere.
42 Protejarea datelor într-o altă locaţie (prin
intermediul unui program software);
consultanţă în domeniul echipamentelor de
calcul (hardware) şi produse software,
proiectare sisteme de alarmă; reconstituire de
baze de date; conversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic; conversia datelor şi a
programelor informatice (alta decât conversia
fizică); copierea programelor informatice;
închirirerea de calculatoare şi programe
informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07895
(151) 03.11.2010
(732) S.C. KAYA TIME S.R.L., Str. Leon

Vodă nr. 19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESCAPE

  
(531) Clasificare Viena:030424; 240118;

240119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Rame de ochelari, tocuri de ochelari,
ochelari de soare, ochelari de protecţie pentru
sport, lănţişoare, rame, şnururi, tocuri pentru
ochelari.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase (curele,
portofele, genţi, mănuşi); piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; exportul-importul şiregruparea în
avantajul terţilor a bijuteriilor şi ceasurilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07896
(151) 03.11.2010
(732) S.C. KAYA TIME S.R.L., Str. Leon

Vodă nr. 19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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ESCAPE

(531) Clasificare Viena:270501; 270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Rame de ochelari, tocuri de ochelari,
ochelari de soare, ochelari de protecţie pentru
sport, lănţişoare, rame, şnururi, tocuri pentru
ochelari.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase (curele,
portofele, genţi, mănuşi); piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; exportul-importul şiregruparea în
avantajul terţilor a bijuteriilor şi ceasurilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07907
(151) 03.11.2010
(732) S.C. CRUCIAL SYSTEMS &

SERVICES S.R.L., Bdul. Mamaia nr.
192 ,  Jude ţu l  Cons t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

www.crucial.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07913
(151) 03.11.2010
(732) S.C. BDN I MATRIX S.R.L., Piaţa

Alexandru Mocioni nr. 3, ap. 3,
camera 3, Judeţul Timiş, 300199,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BDN MATRIX

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07908
(151) 03.11.2010
(732) S.C. INTERFOOD PROCESSING

S.R.L., B-dul. Alexandru cel Bun, nr.
40, bl. C12, parter, , IAŞI ROMANIA

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

(540)

MADO

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

  
(531) Clasificare Viena:270503; 290114;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07914
(151) 03.11.2010
(732) P R I M A R U L  O R A S U L U I

TOPOLOVENI, Calea Bucureşti
nr.111, Judeţul Argeş, 115500,
TOPOLOVENI ROMANIA 

(540)

FOCUL LU' SUMEDRU LA
TOPOLOVENI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole, târguri şi expoziţii cu scop
cultural.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07909
(151) 03.11.2010
(732) S.C. BRETT MOTORS S.R.L., Str.

Pomirla nr. 3, bl. B21, sc. 1, et. 1, ap.
4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
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BRETT

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:180115; 180116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07915
(151) 03.11.2010
(732) S.C. SIB SECURITY S.R.L., Str.

Regele Ferdinand nr. 2, ap. 12, Judeţul
Sibiu, 550200, SIBIU ROMANIA 

(540)

SIB SECURITY PROTECŢIE ŞI PAZĂ

  
(531) Clasificare Viena:230107; 240112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţide
servicii privind sistemele de securizare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07929
(151) 03.11.2010
(732) S.C. NEXT ADVERTISING S.R.L.,

Str. Sandu Aldea, nr. 96, sector 1, ,
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)

AEGON CU SINCERITATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07920
(151) 03.11.2010
(732) S.C. EDITURA EVENIMENTUL ŞI

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

(540)
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evztv

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

  
(531) Clasificare Viena:160101; 270508;

290115;  
(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 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 Publicaţii, ziare, reviste; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni TV;

servicii de editare pentru texte (altele decât
textele publicitare).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07916
(151) 03.11.2010
(732) MUT GEORGETA, Str. Carpenului

nr. 11, bl. A17, sc. C, ap. 11, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Biclosol

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011521;

260418; 270507; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Dezinfectante pentru uz medical, veterinar,
zootehnie, industria alimentară, pentru
industria de preparare a furajelor, colectivităţi,
zone de sănătate publică, instituţii, spaţii
private.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07930
(151) 03.11.2010
(732) S.C. ROMVELIA PRODCOM

S.R.L., Judeţul Giurgiu, , FRĂŢEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VELIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, ca şi agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru sol; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călire şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
pentru scopuri industriale. 
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

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; 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; hrană pentru animale, malţ.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
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 07898
(151) 03.11.2010
(732) S.C. GROUP QUEEN MONACO

S.R.L., Str. Hrisovului nr. 18 A, bl. A
12, sc. A, parter, ap.1, sector 1,
013162, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roz(pantone 709C),
galben yelow C, verde(pantone 370C),
roşu (pantone 485C, 1795C), negru,
portocaliu (1375C), verde (pantone
362C, 368C), verde (pantone 349C),
verde (pantone 370C), verde (pantone
363C), verde(pantone 350C),
gri(pantone 877C)

  
(531) Clasificare Viena:040501; 040505;

050923; 290115;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07897
(151) 03.11.2010
(732) S.C. GROUP QUEEN MONACO

S.R.L., Str. Hrisovului nr. 18 A, bl. A
12, sc. A, parter, ap.1, sector 1,
013162, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:040501; 040521;

050917; 290115;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07917
(151) 03.11.2010
(732) S.C. PROTECTION TARGET

S.R.L., Str. Cluj nr. 9, Judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

PROTECTION TARGET

(591) Culori revendicate:cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07899
(151) 03.11.2010
(732) OHIO TRANS RUX S.R.L., Str.

Mihai Viteazu, bl. P20, sc. B, et.2,ap.
11, judeţul Argeş, 110036, PITEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

OHIORUX

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270503;

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

clase:
20 Mobile, garnituri de mobile nemetalice,
piese de mobilier, oglinzi, rame; produse
(necuprinse în alte clase) din lemn, plută,
trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş, fanoane
de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; servicii
de marketing, marketing direct; servicii de
import/export; regruparea în avantajul terţilor
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a produselor dinclasa 20 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07919
(151) 03.11.2010
(732) D U M I T R A S C U  A D R I A N

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

(732) GAVRILA CRISTIAN, Str. Anul
1848 nr. 61, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

TREI MORARI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07921
(151) 03.11.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

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

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

(540)

Virginia Slims Premium

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu,
portocaliu, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:190303; 250119;

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

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
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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, ţigarete, cutii metalice pentru
ţigarete, port-ţigarete şi scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat ţigarete,
brichete; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07922
(151) 03.11.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

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

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

(540)

Virginia Slims Premium Menthol

(591) Culori revendicate:verde, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:190303; 250119;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07900
(151) 03.11.2010
(732) S.C. ACTIV DENT S.R.L., Bd.

Camil Ressu nr. 15, bl.57, sc. A, ap. 2,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTIV DENT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 11/2010

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şifrumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07923
(151) 03.11.2010
(732) B I T D E F E N D E R  I P R

MANAGEMENT LTD, Kreontos 12
CY-P.C., 1076, NICOSIA CIPRU 

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

(540)

bitdefender safego

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:210116; 260118;

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

clase:
9 Aplicaţii software pentru detectarea

paginilor web care conţin viruşi sau malware,
aplicaţii anti-virus, aplicaţii software de
securitate şi de protecţie a datelor, aplicaţii
software care să detecteze programe ce
încearcă să fure informaţii personale
(antiphishing); aplicaţii software pentru
scanarea link-urilor afişate în paginile cu
rezultatele căutării şi de site-urile de reţele
sociale (cum ar fi Facebook sau Twitter);
software pentru îndepărtarea anunţurilor de pe
paginile web; software de clasificare a
paginilor web; software pentru blocarea
conţinutului potenţial nedorit sau inadecvat în
pagini web şi verificarea de tip in-the-cloud a
link-urilor şi URL-urilor; aplicaţii software
pentru interceptarea traficului web (proxy);
aplicaţii software pentru stocarea şi regăsirea
datelor de autentificare (cum ar fi numele de
utilizator şi parola) pentru aplicaţii şi servicii
online.
42 Servicii on-line de calculator pentru
furnizarea de informaţii despre statusul
paginilor web şi pentru blocarea accesului la
paginile web care nu prezintă încredere sau
sunt suspecte; conversia codului sursa; servicii
de baze de date pentru calculator; servicii de
filtrare în funcţie de reputaţia site-urilor web
şi link-urilor accesate; furnizarea de statistici
şi istoric în legătură cu accesul la anumite
pagini web; regăsirea şi afişarea informaţiilor
cu privire la trimiterile/referinţele/link-urile
către o pagină web; stocarea şi regăsirea
datelor de autentificare necesare pentru a
obţine acces la aplicaţii şi servicii online;
stocarea şi regăsirea marcajelor (bookmarks),
fişierelor personale şi setărilor browser-ului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07924
(151) 03.11.2010
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

29 rue Marguerite de Navarre, 16100,
COGNAC FRANTA 

(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)

MONTROUGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07901
(151) 03.11.2010
(732) ASOCIATIA BITTER ALMONDS

( M I G D A L E  A M A R E ) ,
Str.Triunghiului nr. 27, sector 5, ,
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)

THE ALTERNATIVE SCHOOL FOR
CREATIVE THINKING

  
(531) Clasificare Viena:020108; 040505;  
(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 07925
(151) 03.11.2010
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

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

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

(540)

STALINSKAYA PREMIUM VODKA
Original
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(591) Culori revendicate:roşu, alb, auriu,
argintiu, negru

  
(531) Clasificare Viena:240914; 250119;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07926
(151) 03.11.2010
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

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

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

(540)

STALINSKAYA

(591) Culori revendicate:roşu, alb, auriu

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270524;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07927
(151) 03.11.2010
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

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

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

(540)

STALINSKAYA

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

  
(531) Clasificare Viena:190716; 250119;

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07928
(151) 03.11.2010
(732) S.C. NEXT ADVERTISING S.R.L.,

Str. Sandu Aldea, nr. 96, sector 1, ,
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)

AEGON Cu toată sinceritatea

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 300 C), gri (Cod Pantone 431
C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



Referitor depozit reglementar M 2010/4788, dintr-o eroare materiala s-a constatat

faptul ca  s-a introdus si publicat gresit denumirea marcii care a fost publicata in( BOPI 7

din data de 8 iulie partea l) sub denumirea de OLIMPIQ STEM  YCELL  denumirea

corecta  fiind  OLIMPIQ  STEM   XCELL. Pentru aceasta s-a facut rectificarea in baza de

date si s-a trimis si solicitantului o notificare cu denumirea corecta.

_________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2010/5749 publicat in BOPI 8/12.08.2010 denumirea
corecta a marcii este RFLCT conform reproducerii de mai jos.

_________________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2010/7583  publicat in BOPI 10/28.10.2010 s-a produs o
eroare in ceea ce priveste lista de produse fiind publicata clasa 40  corect fiind clasa 4
Energie electrica, si s-a efectuat si corectura in ceea ce priveste corectitudinea
adresei solicitantului. Ca urmare s-a trimis mandatarului o notificare rectificativa si
s-au facut si in baza de date corecturile aferente.
________________________________________________  

Referitor depozit reglementar M 2010/7646 publicat in BOPI 10/28.10.2010 s-a produs o
eroare in ceea ce priveste denumirea marcii corect fiind  INSTANT CONSTRUCT. 
S-a facut corectura in baza de date si trimis mandatarului notificare rectificativa.
____________________________



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2010 06183
(151) 02.03.2009
(732) DEUTSCHKE SISI-WERKE

GMBH & CO. BETRIEBS KG,
Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214,
EPPELHEIM 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)
Cool Sun

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

32 Ape minerale aromate şi ape carbogazoase,
băuturi ne-alcoolice; băuturi din fructe, sucuri
din fructe şi nectar de fructe; materii prime şi
esenţe (cuprinse în clasa 32) pentru fabricarea
băuturilor menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06983
(151) 03.12.2007
(732) H E W L E T T - P A C K A R D

DEVELOPMENT COMPANY,
L.P., 11445 Compaq Center Drive
West, 77070, HOUSTON S.U.A.
TEXAS

(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)

CENTRALVIEW

(300) Prioritate invocată:
77259716 /22.08.2007/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de calculator utilizate în cadrul
platformelor decizionale şi de stocare de date
care permit firmelor să obţină venituri în mod
rentabil şi la timp; software de calculator

utilizat la stocarea şi distribuirea de date,
gestionarea datelor referitoare la tranzacţii,
furnizarea de analize statistice, şi producerea
de rapoarte; software de calculator pentru
protecţia, optimizarea şi generarea veniturilor;
software de calculator pentru prevenirea
fraudelor şi gestionarea fraudelor; software de
calculator pentru controlul riscurilor de credit;
software de calculator pentru maximizarea
păstrării clienţilor; software de calculator;
hardware de calculator; calculatoare;
periferice pentru calculator.
42 Servicii de consultanţă în domeniul
proiectării, selectării, implementării şi
utilizării sistemelor de software de calculator
pentru terţi; elaborarea de programe de
calculator; programare pentru calculatoare;
întreţinerea de software pentru calculatoare;
instalarea de programe informatice; servicii de
asistenţă tehnică, respectiv identificarea şi
soluţionarea problemelor privind software-ul
IT.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06819
(151) 16.02.2007
(732) L'OREAL SOCIETE ANONYME,

14, rue Royale, 75008, PARIS
FRANTA 

(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)

DERMAGENESE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

3 Parfumuri, ape de toaletă; geluri şi săruri
pentru baie şi duş, cu excepţia celor pentru uz
medical; săpunuri de toaletă; dezodorizante de
uz personal; cosmetice, în special creme,
produse tip lapte, loţiuni, geluri şi pudre
pentru faţă, corp şi mâini; produse tip lapte
bronzant, geluri şi uleiuri bronzante şi
preparate (cosmetice) după bronzare; produse
de machiaj; şampoane; geluri, spumă,
balsamuri şi produse sub formă de aerosol
pentru coafat şi îngrijirea părului; lacuri
pentru păr; preparate pentru vopsirea şi pentru
decolorarea părului; preparate pentru coafură
permanentă; uleiuri esenţiale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2000

(210) M 2010 06901
(151) 29.09.2010
(732) PENKY LLC, 2711 Centerville Road,

Suite 400, 19808, WILMINGTON
S.U.A. DELAWARE

(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)

TERRAPOWER

(300) Prioritate invocată:
77454906 /22.04.2008/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Generare de energie şi anume energie
derivată din reacţii nucleare controlate.

˜˜˜˜˜˜˜


