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CERERI Mărci publicate în BOPI nr 11/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06356
10.11.2010 S.C. AD FIRST COMPANY

S.R.L.
MODE A LA FRANCAISE!

2 M 2010
07613

10.11.2010 RAZVAN MIHORDEA sistemyapi

3 M 2010
07642

10.11.2010 BOURI NASER SHUKRI
BANDALI

fur Elise

4 M 2010
07639

04.11.2010 S.C. COMBO S.R.L. Korona

5 M 2010
07641

10.11.2010 BOURI NASER SHUKRI
BANDALI

RIKON QUARTZ

6 M 2010
07634

05.11.2010 MUTU SIMION ANDREI I LOVE CLUJ

7 M 2010
07711

04.11.2010 LAZAR VLAD ANTONIU GERMAN ARCHITECTS

8 M 2010
07769

05.11.2010 S.C. COLLIE PRODCOM S.R.L. la fereastră

9 M 2010
07770

05.11.2010 S.C. INDIS PARTENER S.R.L. Indis ECHIPAMENTE SI
CONSUMABILE INDUSTRIALE

10 M 2010
07819

08.11.2010 PLESCAN OVIDIU CAMPANIA PLATESTE
ROMANESTE - O INITIATIVA
BAZATA PE FAPTE

11 M 2010
07817

08.11.2010 PLESCAN OVIDIU CUMPARA SI PLATESTE
ROMANESTE

12 M 2010
07818

08.11.2010 PLESCAN OVIDIU ISPAL

13 M 2010
07846

08.11.2010 S.C. MERLIN TOBACCO S.R.L. CHARGE+

14 M 2010
07847

08.11.2010 S.C. MERLIN TOBACCO S.R.L. ECSTAZ Y2 PARTY

15 M 2010
07848

08.11.2010 S.C. MERLIN TOBACCO S.R.L. MAKE LOVE

16 M 2010
07850

09.11.2010 ROTARU ELISABETA FARMECUL MUZICII - FESTIVAL
DE MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU
COPII ŞI TINERET

17 M 2010
07862

08.11.2010 S.C. TR@NET SERVICII S.R.L. MISS HOSTESS Romania
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18 M 2010
07872

04.11.2010 S.C. MAHMUT USTA SERV
S.R.L.

EDESSA 63

19 M 2010
07918

09.11.2010 S.C. GRAND FEDERAL IFN
S.R.L.

GRAND FEDERAL

20 M 2010
07937

04.11.2010 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

Flower Power

21 M 2010
07963

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED BETAVEROX

22 M 2010
07938

04.11.2010 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

WORKING UP

23 M 2010
07931

04.11.2010 SOCIETATEA COMERCIALA
AMPLO S.A.

Amplo

24 M 2010
07964

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED VERTISTINE

25 M 2010
07939

04.11.2010 S.C. CENTROFARM S.A. benessere Mother's

26 M 2010
07965

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED ATENOF

27 M 2010
07966

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED ALMETINE

28 M 2010
07967

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED CERTAZ

29 M 2010
07968

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED KETAXEL

30 M 2010
07969

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED AMEK

31 M 2010
07970

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED VERITABEX

32 M 2010
07933

04.11.2010 S.C. RO STAR S.A. ROSTAR SWEET LOVE BISCUIŢI
VANILIE CU CREMĂ CACAO

33 M 2010
07955

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED ZINOVARIDE

34 M 2010
07940

04.11.2010 ZAKRYTE AKTSIONERNE
TOVARYSTVO CHUMAK

CHUMAK

35 M 2010
07943

04.11.2010 S.C. CONSITIO AGRO S.R.L. CONSITIO AGRO

36 M 2010
07956

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED RICOVAZINE

37 M 2010
07934

04.11.2010 IULIA DOBRIN I.D.SARRIERI FASHION LINGERIE
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38 M 2010
07957

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED MEPRITOX

39 M 2010
07958

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED PRENAZIR

40 M 2010
07935

04.11.2010 S.C. MEDIA MED PUBLICIS
S.R.L.

MM MEDIA MED PUBLICIS

41 M 2010
07945

04.11.2010 S.C. CONTANA S.R.L. CREATORI DE TAXE MICI

42 M 2010
07959

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED TEROSET

43 M 2010
07936

04.11.2010 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

FLY BUTTERFLY

44 M 2010
07960

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED EPARYS

45 M 2010
07961

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED KILEVO

46 M 2010
07962

04.11.2010 ASTRAZENECA UK LIMITED BINAXETINE

47 M 2010
07946

04.11.2010 CONSILIUL JUDETEAN
CONSTANTA

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ŞI A
VINULUI CONSTĂNŢEAN

48 M 2010
07951

04.11.2010 S.C. SENCO TRADING
INTERNATIONAL S.R.L.

TITANUM

49 M 2010
07952

04.11.2010 COSMA MARIA ROXANA MAI MULT DECAT 1 LEU

50 M 2010
07942

04.11.2010 S.C. HAYAT CHEMICAL ROM
S.R.L.

HAYAT CHEMICAL ROM

51 M 2010
07947

04.11.2010 CONSILIUL JUDETEAN
CONSTANTA

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ŞI A
VINULUI DOBROGEAN

52 M 2010
07953

04.11.2010 VINPROM LYASKOVETS LTD., Semy Dry Fiesta & Naturaleza

53 M 2010
07954

04.11.2010 VINPROM LYASKOVETS LTD., Semi Dry IBIRA Bulgarian Sparkling
Wine

54 M 2010
07948

04.11.2010 S.C. BUFALO D' ORO S.R.L. SWISSE NATURE

55 M 2010
07949

04.11.2010 S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL S.A.

BLAK PEAK

56 M 2010
07950

04.11.2010 S.C. A_BEST INTERACTIV
S.R.L.

A BEST FOREIGN LANGUAGE
CENTER
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57 M 2010
07971

05.11.2010 CENTRUL DE STUDII
AVANSATE PENTRU SERVICII
ELECTRONICE (E-CAESAR)

eCAESAR

58 M 2010
07972

05.11.2010 S.C. COMPROD ADRI-ADA
S.R.L.

Princess Cafe

59 M 2010
07973

05.11.2010 S.C. COMPROD ADRI-ADA
S.R.L.

Princess BALLROOM

60 M 2010
07994

05.11.2010 S.C. KARMA NIGHT-CLUB
SOLUTIONS S.R.L.

CALIGULA

61 M 2010
07974

05.11.2010 S.C. COMPROD ADRI-ADA
S.R.L.

PRINCESS HOTEL

62 M 2010
07975

05.11.2010 S.C. COMPROD ADRI-ADA
S.R.L.

RESTAURANT PRINCESS

63 M 2010
07980

05.11.2010 S.C. ALDAR REZIDENTIAL
S.R.L.

GOTT

64 M 2010
07987

05.11.2010 EFTEC EUROPE HOLDING AG EFDAMP

65 M 2010
07977

05.11.2010 ASOCIATIA SOCIETATEA
ROMANA DE DIABET
NUTRITIE SI BOLI
METABOLICE

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
DIABET, NUTRIŢIE, BOLI
METABOLICE 1957

66 M 2010
07988

05.11.2010 EFTEC EUROPE HOLDING AG EFSEAM

67 M 2010
07981

05.11.2010 S.C. DIANTHUS COMPANY
S.R.L.

DIANTHUS

68 M 2010
07989

05.11.2010 EFTEC EUROPE HOLDING AG EFTEC

69 M 2010
07995

05.11.2010 S.C. SECOROM S.R.L. Discount Voucher

70 M 2010
07996

05.11.2010 S.C. KARMA NIGHT-CLUB
SOLUTIONS S.R.L.

BABILONIA

71 M 2010
07982

05.11.2010 S.C. ATAC SECURITY S.R.L. ATAC SECURITY SIBIU

72 M 2010
07976

05.11.2010 S.C. WALDMESSNER INVEST
S.R.L.

WALD WALDMESSNER

73 M 2010
07990

05.11.2010 EFTEC EUROPE HOLDING AG

74 M 2010
07997

05.11.2010 S.C. DAKOTA SECURITY S.R.L. DAKOTA SECURITY SERVICE

75 M 2010
07991

05.11.2010 EFTEC EUROPE HOLDING AG EFCOAT
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76 M 2010
07992

05.11.2010 EFTEC EUROPE HOLDING AG EFBOND

77 M 2010
07998

05.11.2010 S.C. RETAIL ALBA S.R.L. Alba market Din respect pentru
clienţi !

78 M 2010
07983

05.11.2010 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. LAWYER COFFEE

79 M 2010
07984

05.11.2010 S.C. LUCAS SUPER
SANDWICH S.R.L.

Lucas super sandwich

80 M 2010
07985

05.11.2010 S.C. JUST PLATINUM FASHION
S.R.L.

AN AMARI NICOLE MILANO

81 M 2010
07993

05.11.2010 S.C. MACROMEX S.R.L. Edenia

82 M 2010
07999

05.11.2010 CN ROMTEHNICA S.A. ARMYSECURITY

83 M 2010
07986

05.11.2010 NEGUT VIOREL KOMOD

84 M 2010
08000

05.11.2010 S.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L. BEBICINA

85 M 2010
08001

08.11.2010 S.C. DORNA AGRI S.A. DORNA AGRI

86 M 2010
08009

08.11.2010 GINDU FLORIN AQUA TRAVEL

87 M 2010
08010

08.11.2010 S.C. KARMA PROTECT S.R.L. OLIGHT

88 M 2010
08002

08.11.2010 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA FILMULUI
ROMANESC

ZFR Zilele Filmului Românesc

89 M 2010
08025

08.11.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. PANDEMIC

90 M 2010
08003

08.11.2010 S.C. F&B XINRAN ZHENHAO
IMPORT-EXPORT S.R.L.

FHB HU'S

91 M 2010
08011

08.11.2010 S.C. COMPANIA NATIONALA A
IMPRIMERIILOR CORESI S.A.

CNI CORESI COMPANIA
NATIONALA A IMPREMERIILOR
CORESI S.A.

92 M 2010
08026

08.11.2010 MIKO MATEI IOAN MISS DANUBE

93 M 2010
08027

08.11.2010 S.C. OZBY S.R.L. Ozby

94 M 2010
08028

08.11.2010 POUTSIAKAS MICHAIL LA FUFE
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95 M 2010
08030

08.11.2010 INNERES AUGE COMPANY
S.R.L.

INNERES AUGE

96 M 2010
08013

08.11.2010 S.C. EVAVE STUDIOS S.R.L. EVAVE

97 M 2010
08004

08.11.2010 S.C. LAZARUS MEDIA S.R.L. ZEUS TV

98 M 2010
08014

08.11.2010 S.C. EVAVE STUDIOS S.R.L. EMPOWERING YOUR
IMAGINATION

99 M 2010
08031

08.11.2010 TCACIUC ANCA MONICA KAYLA

100 M 2010
08017

08.11.2010 ECO BURN S.R.L. ECOBURN An environmental
company

101 M 2010
08015

08.11.2010 FRUMOSU LADISLAU
DRIMER DOLPHI

VITALOGIA

102 M 2010
08032

08.11.2010 S.C. P & F IMPEX S.R.L. JULI

103 M 2010
08005

10.11.2010 S.C. AZUGA WATERS S.R.L. FLOARE DE COVASNA

104 M 2010
08016

08.11.2010 S.C. EU.TRA.LOG.REMI. S.R.L. REMI GROUP

105 M 2010
08006

08.11.2010 S.C. LEO BURNETT & TARGET
S.A.

ESTIKA

106 M 2010
08007

08.11.2010 S.C. LEO BURNETT & TARGET
S.A.

PURITY

107 M 2010
08022

08.11.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. DETOXICOLON

108 M 2010
08008

08.11.2010 CAPUSAN LARENTIU MARCEL AMBISCO

109 M 2010
08023

08.11.2010 S.C. MEDICAL INSIGHT S.R.L. health Travel.ro

110 M 2010
08024

08.11.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. IMUNOMAX

111 M 2010
08033

08.11.2010 S.C. OPTIKO S.R.L. OPTIWELL

112 M 2010
08034

09.11.2010 BACANU HOREA - GEORGE deBANAT.ro

113 M 2010
08076

09.11.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

UNO VIRGINIA SLIMS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 11/2010

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

7

114 M 2010
08077

09.11.2010 LUDMILA CORLATEANU Ludmila Corlateanu MADE FOR
SUPERGIRLS

115 M 2010
08078

09.11.2010 S.C. TONICA GROUP S.R.L. CULTURAL TRAVEL

116 M 2010
08098

09.11.2010 S.C. CONSLUMITT INVEST
S.R.L.

MAYTRY

117 M 2010
08079

09.11.2010 S.C. TONICA GROUP S.R.L. Herbarium

118 M 2010
08104

09.11.2010 S.C. ZENTIVA S.A. ALGOKALM

119 M 2010
08092

09.11.2010 S.C. COM LADY GEO S.R.L. MARY

120 M 2010
08080

09.11.2010 S.C. BEST FOODS
PRODUCTIONS S.R.L.

Best NUTS NATURAL NUTS
INDUSTRY

121 M 2010
08081

09.11.2010 S.C. ELECTRO SERVICE S.R.L. Headen

122 M 2010
08099

09.11.2010 BORCEA IONEL PIBUNNI

123 M 2010
08082

09.11.2010 RIVULUS DOMINARUM FILM
S.R.L.

Godot CAFE TEATRU

124 M 2010
08105

09.11.2010 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CMU STEM BANK

125 M 2010
08083

09.11.2010 S.C. NET COM S.R.L. EVOBOOK

126 M 2010
08110

09.11.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

VOCEA POPULARĂ

127 M 2010
08084

09.11.2010 TRONCIU ALEXIEI ROYALL SECURITY FĂGĂRAŞ
PAZĂ ŞI PROTECŢIE

128 M 2010
08100

09.11.2010 S.C. SOLOMED CLINIC S.R.L. SoloMED

129 M 2010
08085

09.11.2010 S.C. H & E REINERT S.R.L. BUCĂTĂRIA REINERT

130 M 2010
08111

09.11.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

CINE-I SEFU'?

131 M 2010
08101

09.11.2010 HOBBY PRINT S.R.L. SUPER VÂNĂTOR

132 M 2010
08112

09.11.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

REGIONAL CAFE
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133 M 2010
08086

09.11.2010 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. VERTAB

134 M 2010
08102

09.11.2010 S.C. BIONATURA PLUS S.R.L. BIOSTEM

135 M 2010
08087

09.11.2010 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. MIDOS

136 M 2010
08094

09.11.2010 S.C. COM LADY GEO S.R.L. S.C. LADY GEO S.R.L.

137 M 2010
08088

09.11.2010 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. CIPERCHIM

138 M 2010
08103

09.11.2010 S.C. ZENTIVA S.A. ALGOCALM

139 M 2010
08106

09.11.2010 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CMU GENETIX

140 M 2010
08095

09.11.2010 S.C. COTRON DISTRIBUTION
S.R.L.

GEOMYT

141 M 2010
08113

09.11.2010 POPESCU MARIUS ESTETICO

142 M 2010
08107

09.11.2010 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CMU BANCA DE CELULE STEM

143 M 2010
08089

09.11.2010 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. DELTACHIM

144 M 2010
08114

09.11.2010 GEORGINE DEWOR ECOVIZOR

145 M 2010
08108

09.11.2010 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CMU STEM CELL BANK

146 M 2010
08115

09.11.2010 S.C. AMODELS AGENCY S.R.L. hey models

147 M 2010
08090

09.11.2010 S.C. M & M RETAIL S.R.L. mm Shish Doner & Kebab

148 M 2010
08091

09.11.2010 S.C. M & M RETAIL S.R.L. Shish Doner & Kebab

149 M 2010
08109

09.11.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

REGIO ROCK

150 M 2010
08116

10.11.2010 AGNOR HIGH TECH GSM-ul Vinului

151 M 2010
08136

10.11.2010 ANGELESCU MIRCEA VICTOR Situl Arheologic Histria

152 M 2010
08137

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Zona verde
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153 M 2010
08126

10.11.2010 RUXANDRA SOARE PATRIMONIUL CULTURAL
descopera-i valoarea!

154 M 2010
08138

10.11.2010 ANGELESCU MIRCEA VICTOR HISTRIA

155 M 2010
08146

10.11.2010 SCHIOPU ADRIANA DOINA
RADULESCU IRINA MARIA

DEM RĂDULESCU

156 M 2010
08127

10.11.2010 RUXANDRA SOARE Societatea Eco

157 M 2010
08117

10.11.2010 EVENTNESS INTERNATIONAL
ADVERTISING S.R.L.

for students only party academy

158 M 2010
08118

10.11.2010 EVENTNESS INTERNATIONAL
ADVERTISING S.R.L.

atelierele de parenting învaţă să
înţelegi copilul şi copilăria

159 M 2010
08128

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG O singură planetă

160 M 2010
08129

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Planeta casa noastră

161 M 2010
08130

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Şcoala verde

162 M 2010
08131

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Planeta verde

163 M 2010
08132

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Terra verde

164 M 2010
08119

10.11.2010 S.C. RIGHT MEDIA S.R.L. PREVESTIRI DIN COPILĂRIE

165 M 2010
08120

10.11.2010 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE

166 M 2010
08121

10.11.2010 MINISTERUL ADMINISTRATIEI
SI INTERNELOR

IN NUMELE VICTIMEI

167 M 2010
08139

10.11.2010 S.C. SAHA COMIMPEX S.R.L. ORMELIA

168 M 2010
08140

10.11.2010 S.C. AVI COMPACT S.R.L. AVI COMPACT

169 M 2010
08147

10.11.2010 BOGDAN EMIL DRAGOS BOGDANIA

170 M 2010
08133

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Salvaţi Planeta Albastră

171 M 2010
08134

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG JAZZ in the city
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172 M 2010
08148

10.11.2010 BOGDAN EMIL DRAGOS CASA TRADIŢIEI ROMÂNEŞTI

173 M 2010
08141

10.11.2010 BERRO MOHAMED GEEPAS focusing the future

174 M 2010
08135

10.11.2010 PAULA IOANA ROSENBERG JAZZ IN THE CITY

175 M 2010
08149

10.11.2010 S.C. ATMOSPHERE
WELLNESS S.R.L.

ATMOSPHERE WELLNESS CLUB

176 M 2010
08142

10.11.2010 S.C. PALAT COMTUR S.R.L. reze

177 M 2010
08143

10.11.2010 BURLUI VASILE AUGUSTIA

178 M 2010
08170

10.11.2010 PAUL COSMOVICI CMU EUROCLINIC

179 M 2010
08144

10.11.2010 S.C. WORLD COMM S.R.L. WORLD COMM

180 M 2010
08171

10.11.2010 PAUL COSMOVICI EUROCLINIC

181 M 2010
08151

10.11.2010 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

GRIPMIX

182 M 2010
08145

10.11.2010 S.C. WORLD COMM S.R.L. WORLDCOMM

183 M 2010
08152

10.11.2010 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

VITARITMA

184 M 2010
08158

10.11.2010 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. oameni pentru oameni

185 M 2010
08172

10.11.2010 MARDALE ADRIAN now&wow

186 M 2010
08153

10.11.2010 S.C. INTERMARK S.R.L. VIVA Fit & Form

187 M 2010
08122

10.11.2010 RUXANDRA SOARE O să . . .

188 M 2010
08173

10.11.2010 S.C. EXPUR S.A. expur

189 M 2010
08123

10.11.2010 RUXANDRA SOARE SOS. aici Pămâtul !

190 M 2010
08154

10.11.2010 S.C. INTERMARK S.R.L. VIVA Fit & Form

191 M 2010
08159

10.11.2010 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. Asociaţia Be a Different Lawyer
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192 M 2010
08124

10.11.2010 RUXANDRA SOARE Green Map Braşov

193 M 2010
08125

10.11.2010 RUXANDRA SOARE Terra responsabilitatea noastră

194 M 2010
08168

10.11.2010 PAUL COSMOVICI EUROCLINIC HOSPITAL &
MEDICAL CENTERS

195 M 2010
08169

10.11.2010 PAUL COSMOVICI EUROCLINIC

196 M 2010
08156

10.11.2010 BIONET SOFTWARE S.R.L. BIO-MATRIX

197 M 2010
08157

10.11.2010 S.C. TREI A SERVICE S.R.L. RESTAURANT MIGNON

198 M 2010
08160

10.11.2010 S.C. MAGIC STAR SECURITY
S.R.L.

MAGIC STAR SECURITY

199 M 2010
08161

10.11.2010 S.C. INTEGRA SECURITY
INTERNATIONAL S.R.L.

INTEGRA SECURITY
INTERNATIONAL

200 M 2010
08162

10.11.2010 S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L. ED DOVIS

201 M 2010
08163

10.11.2010 S.C. ROPHARMA S.A. GLYKOPHIT

202 M 2010
08164

10.11.2010 NIKECELL
HOSZIGETELOANYAG-GYART
O ES FORGALMAZO
KORLATOLT FELELOSSEGU
TARSASAG

NIKECELL

203 M 2010
08166

10.11.2010 S.C. AMIA INTERNATIONAL
IMPORT EXPER S.R.L.

NOVASEM

204 M 2010
08165

10.11.2010 DAN CONSTANTINESCU GREENCOAL

205 M 2010
08167

10.11.2010 PAUL COSMOVICI EUROCLINIC HOSPITAL &
MEDICAL CENTERS
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(210) M 2010 06356
(151) 10.11.2010
(732) S.C. AD FIRST COMPANY S.R.L.,

Aleea Budacu nr. 3, bl. M5, ap. 60,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MODE A LA FRANCAISE!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 07613
(151) 10.11.2010
(732) RAZVAN MIHORDEA, Str.

Cercului nr. 1, et. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

sistemyapi

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07642
(151) 10.11.2010
(732) BOURI NASER SHUKRI

BANDALI, Rezident în Bucureşti,
Str. Valea Argeşului nr. 2, bl. 522, ap.
6, sector 6, ,  IORDANIA 

(540)

fur Elise

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine;
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: gablonţuri şi articole de
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marochinărie, eşarfe şi accesorii vestimentaţie,
cercei, ochelari, mărgele, lanţuri şi pandative
astfel încât cumpărătorii să poată să le
cunoască şi să le cumpere comod.
39 Distribuţie de: gablonţuri şi articole de
marochinărie, eşarfe şi accesorii vestimentaţie,
cercei, ochelari, mărgele, lanţuri şi pandative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07639
(151) 04.11.2010
(732) S.C. COMBO S.R.L., Piaţa

Varoshaza nr. 12, ap. 2, Judeţul
Harghita, , ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

(540)

Korona

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07641
(151) 10.11.2010
(732) BOURI NASER SHUKRI

BANDALI, Rezident în Bucureşti,
Str. Valea Argeşului nr. 2, bl. 522, ap.
6, sector 6, ,  IORDANIA 

(540)

RIKON QUARTZ

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07634
(151) 05.11.2010
(732) MUTU SIMION ANDREI, Str.

Gării, nr. 21, Jud. Alba, , SEBEŞ
ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., B-dul. Republicii nr. 13, et. 2,
cam. 19-20, Jud. Neamţ PIATRA
NEAMŢ

(540)

I LOVE CLUJ

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07711
(151) 02.11.2010
(732) LAZAR VLAD ANTONIU, Str.

Florian - Geyer nr. 42 b, 90513,
ZIRNDORF GERMANIA 

(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)

GERMAN ARCHITECTS

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260416;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; lucrări de birou; conducerea şi
administrarea afacerilor în domeniile din
clasele 37, 41, 42; import-export cu materiale
de construcţii.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; organizarea şi
conducerea de: colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii, simpozioane, workshopuri.
42 Arhitectură; urbanism; consiliere în
domeniul construcţiilor; consultanţă pentru
proiectare; studii de fezabilitate pentru
proiecte cu f inan ţare europeană ;
projektmanagement; stabilirea de planuri
pentru construcţii; servicii de analiză şi
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cercetare industrială; servicii de proiectare
generală (arhitectură, rezistenţă, instalaţii,
drumuri, platforme şi spaţii verzi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07769
(151) 05.11.2010
(732) S.C. COLLIE PRODCOM S.R.L.,

Str. Galaţi nr. 26, Jud. Galaţi, ,
TECUCI ROMANIA 

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

(540)

la fereastră

(591) Culori revendicate:ciclamen

  
(531) Clasificare Viena:090111; 270502;

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

clase:
16 Ambalaj.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

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 07770
(151) 05.11.2010
(732) S.C. INDIS PARTENER S.R.L., Str.

Fabricii nr. 56, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Indis ECHIPAMENTE SI
CONSUMABILE INDUSTRIALE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, gri,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270512;

290114;  
(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;
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produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07819
(151) 08.11.2010
(732) PLESCAN OVIDIU, Str. Pantelimon

nr. 27, bl. 308, sc. B, et. 3, ap. 15,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

CAMPANIA PLATESTE ROMANESTE
- O INITIATIVA BAZATA PE FAPTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07817
(151) 08.11.2010
(732) PLESCAN OVIDIU, Str. Pantelimon

nr. 27, bl. 308, sc. B, et. 3, ap. 15,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

CUMPARA SI PLATESTE
ROMANESTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07818
(151) 08.11.2010
(732) PLESCAN OVIDIU, Str. Pantelimon

nr. 27, bl. 308, sc. B, et. 3, ap. 15,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

ISPAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07846
(151) 08.11.2010
(732) S.C. MERLIN TOBACCO S.R.L., Str.

Uranus nr. 14, judeţul Braşov, 500361,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

CHARGE+

(591) Culori revendicate:albastru, maro

  
(531) Clasificare Viena:020904; 241314;

270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07847
(151) 08.11.2010
(732) S.C. MERLIN TOBACCO S.R.L.,

Str. Uranus nr. 14, judeţul Braşov,
500361, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ECSTAZ Y2 PARTY

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 250119;

270521; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07848
(151) 08.11.2010
(732) S.C. MERLIN TOBACCO S.R.L., Str.

Uranus nr. 14, judeţul Braşov, 500361,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MAKE LOVE

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020723;

020901; 250119; 270514; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07850
(151) 09.11.2010
(732) ROTARU ELISABETA, Str. Mare

nr. 78, judeţul Constanţa, 907175,
LUMINA ROMANIA 

(540)

FARMECUL MUZICII - FESTIVAL DE
MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU COPII ŞI
TINERET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07862
(151) 08.11.2010
(732) S.C. TR@NET SERVICII S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu 75-83, bl. C17, sc.
B, et. 2, ap. 62, sector 2, 021311,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MISS HOSTESS Romania

(591) Culori revendicate:roz, mov, alb, gri,
negru
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(531) Clasificare Viena:260418; 261113;
270515; 290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Produse de hârtie şi carton imprimate;
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante. 
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; editare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; realizarea
de emisiuni radio şi tv, publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07872
(151) 04.11.2010
(732) S.C. MAHMUT USTA SERV S.R.L.,

Str. Stefesti nr. 35, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDESSA 63

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

  
(531) Clasificare Viena:010103; 020111;

260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07918
(151) 09.11.2010
(732) S.C. GRAND FEDERAL IFN

S.R.L., Str. Lungă nr. 176 A, Judeţul
Bra şo v ,  5 0 5 1 0 0 ,  C O D L E A
ROMANIA 

(540)

GRAND FEDERAL

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030119;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07937
(151) 04.11.2010
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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Flower Power

  
(531) Clasificare Viena:270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole de
şelarie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07963
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

BETAVEROX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07938
(151) 04.11.2010
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WORKING UP

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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, cu excepţia tipăriturilor
referitoare la programele şi producţia de
televiziune.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07931
(151) 04.11.2010
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

AMPLO S.A., B-dul Petrolului nr. 10,
2000, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Amplo

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
9 Aparate şi instrumente măsurare, de
semnalizare, de control (verificare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07964
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

VERTISTINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07939
(151) 04.11.2010
(732) S.C. CENTROFARM S.A., Şoseaua

Pipera nr. 42, et. 9, birourile 10-16,
Nusco Tower, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

benessere Mother's

(591) Culori revendicate:roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:270519; 290112;  
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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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07965
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

ATENOF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07966
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

ALMETINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07967
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

CERTAZ
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07968
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

KETAXEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07969
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

AMEK

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07970
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

VERITABEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07933
(151) 04.11.2010
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos.

Alexandriei nr. 42, Jud. Ilfov, ,
C O M U N A  B R A G A D I R U
ROMANIA 

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

(540)
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ROSTAR SWEET LOVE BISCUIŢI
VANILIE CU CREMĂ CACAO

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

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020901;

250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
30 Biscuiţi, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07955
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

ZINOVARIDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07940
(151) 04.11.2010
(732) ZAKRYTE AKTSIONERNE

TOVARYSTVO CHUMAK, Vul.
Kozatska 3, m. Kakhovka, OBL.
74800, KHERSONSKA UKRAINA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
et. 3, ap. 5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CHUMAK

(591) Culori revendicate:maro, alb, albastru

  (531) Clasificare Viena:090110; 270511;
290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, 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 comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07943
(151) 04.11.2010
(732) S.C. CONSITIO AGRO S.R.L., Str.

Rahova nr. 126, judeţul Brăila, ,
BRAILA ROMANIA 

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

(540)

CONSITIO AGRO

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 260418;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate
pentru călire şi sudura metalelor; produse
chimice destinate conservării alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaţi/e industriei.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;

administraţie comercială; lucrări de birou;
import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07956
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

RICOVAZINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07934
(151) 04.11.2010
(732) IULIA DOBRIN, Str. Ion Slătineanu

nr. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

I.D.SARRIERI FASHION LINGERIE

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 25 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07957
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

MEPRITOX 

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07958
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

PRENAZIR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07935
(151) 04.11.2010
(732) S.C. MEDIA MED PUBLICIS

S.R.L., B-dul Schitu Măgureanu nr.
49, et. 1, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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MM MEDIA MED PUBLICIS

(591) Culori revendicate:albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:270514; 270519;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07945
(151) 04.11.2010
(732) S.C. CONTANA S.R.L., Str. Sitarului

nr. 15, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

CREATORI DE TAXE MICI

  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07959
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

TEROSET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07936
(151) 04.11.2010
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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FLY BUTTERFLY

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07960
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

EPARYS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07961
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

KILEVO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07962
(151) 04.11.2010
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

(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)

BINAXETINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07946
(151) 04.11.2010
(732) C O N S I L I U L  J U D E T E A N

CONSTANTA, Bd.Tomis nr. 51,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ŞI A
VINULUI CONSTĂNŢEAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07951
(151) 04.11.2010
(732) S . C .  S E N C O  T R A D I N G

INTERNATIONAL S.R.L., Aleea
Avrig nr. 16, bl. P30, sc. 1, et. 6, ap. 79,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TITANUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari;
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea

dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07952
(151) 04.11.2010
(732) COSMA MARIA ROXANA, Str.

Voda Caragea nr. 3, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAI MULT DECAT 1 LEU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; cercetarea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07942
(151) 04.11.2010
(732) S.C. HAYAT CHEMICAL ROM

S.R.L. ,  s t r . In te r ioa ră  n r .3 ,
jud.Constanţa, , CONSTANŢA
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)

HAYAT CHEMICAL ROM
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(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale
pentru sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07947
(151) 04.11.2010
(732) C O N S I L I U L  J U D E T E A N

CONSTANTA, Bd.Tomis nr. 51,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ŞI A
VINULUI DOBROGEAN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07953
(151) 04.11.2010
(732) VINPROM LYASKOVETS LTD.,,

33 Maksim Raykovich Street, 5140,
LYASKOVETS BULGARIA 

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

(540)

Semy Dry Fiesta & Naturaleza
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(591) Culori revendicate:galben-auriu, bordo,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07954
(151) 04.11.2010
(732) VINPROM LYASKOVETS LTD.,, 33

Maksim Raykovich Street, 5140,
LYASKOVETS BULGARIA 

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

(540)

Semi Dry IBIRA Bulgarian Sparkling Wine

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

  
(531) Clasificare Viena:251225; 270507;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07948
(151) 04.11.2010
(732) S.C. BUFALO D' ORO S.R.L.,

B-dul Naţiunile Unite nr. 1,
Ansamblul Gemenii SITRACO, bl.
108, et. 5, spaţiul C5, Biroul nr. 4,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SWISSE NATURE

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

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
cu ţigări, articole pentru fumători şi alte
produse din tutun (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare ţigări,
articole pentru fumători şi alte produse din
tutun. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07949
(151) 04.11.2010
(732) S.C. VINTERRA INTERNATIONAL

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

(540)

BLAK PEAK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
33 Băuturi alcoolice .
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; import, export, reclama. 
39 Transport; depozitare, ambalare, distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07950
(151) 04.11.2010
(732) S.C. A_BEST INTERACTIV S.R.L.,

Str. Căluşari nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 3, ap.
14, sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

A BEST FOREIGN LANGUAGE
CENTER

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07971
(151) 05.11.2010
(732) C E N T R U L  D E  S T U D I I

AVANSATE PENTRU SERVICII
ELECTRONICE (E-CAESAR),
Splaiul Independenţei nr. 313, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eCAESAR

(591) Culori revendicate:verde, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

261111; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07972
(151) 05.11.2010
(732) S.C. COMPROD ADRI-ADA S.R.L.,

Str. Plutonier Rădulescu, bl. 302, sc. a,
ap. 1, Jud. Teleorman, , ROŞIORI DE
VEDE ROMANIA 

(540)

Princess Cafe

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro
 
(531) Clasificare Viena:240914; 270507;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07973
(151) 05.11.2010
(732) S.C. COMPROD ADRI-ADA S.R.L.,

Str. Plutonier Rădulescu, bl. 302, sc. a,
ap. 1, Jud. Teleorman, , ROŞIORI DE
VEDE ROMANIA 

(540)

Princess BALLROOM

(591) Culori revendicate:roşu, auriu, grena,
maro, violet

  
(531) Clasificare Viena:240914; 270503;

270521; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07994
(151) 05.11.2010
(732) S.C. KARMA NIGHT-CLUB

SOLUTIONS S.R.L., Str. Ritmului
nr. 17, birou 1, sector 2, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CALIGULA

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

43 Servicii oferite de restaurant, club de
noapte, cabaret, bistro, cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07974
(151) 05.11.2010
(732) S.C. COMPROD ADRI-ADA S.R.L.,

Str. Plutonier Rădulescu, bl. 302, sc. a,
ap. 1, Jud. Teleorman, , ROŞIORI DE
VEDE ROMANIA 

(540)

PRINCESS HOTEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07975
(151) 05.11.2010
(732) S.C. COMPROD ADRI-ADA S.R.L.,

Str. Plutonier Rădulescu, bl. 302, sc. a,
ap. 1, Jud. Teleorman, , ROŞIORI DE
VEDE ROMANIA 

(540)

RESTAURANT PRINCESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07980
(151) 05.11.2010
(732) S.C. ALDAR REZIDENTIAL

S.R.L., Str. Johann Gott nr. 2, Judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 0 2 5 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

GOTT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07987
(151) 05.11.2010
(732) EFTEC EUROPE HOLDING AG,

Grafenauweg 8, CH-6304, ZUG
ELVETIA 

(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)

EFDAMP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru utilizare în
industrie, în special lipire, izolare, etanşare,
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amortizare şi substanţe adezive pentru utilizarea
în industria de autovehicule şi avioane. 
17 Substanţe de izolare, de lipit, amortizare şi
de etanşare utilizate în industria de autovehicule
şi aeronave; materiale plastice procesate sau
extrudate; materiale plastice în formă de plăci,
filme, blocuri, baghete şi tuburi pentru uz
industrial; produse din mase plastice (produse
semi-finite); materiale plastice preformate
pentru zgomot şi vibraţii amortizare, utilizate în
industria de autovehicule şi aeronave.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07977
(151) 05.11.2010
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

ROMANA DE DIABET NUTRITIE
SI BOLI METABOLICE, Str. Ion
Movilă nr. 5-7, sector 2, 020475,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET,
NUTRIŢIE, BOLI METABOLICE 1957

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270112; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07988
(151) 05.11.2010
(732) EFTEC EUROPE HOLDING AG,

Grafenauweg 8, CH-6304, ZUG
ELVETIA 

(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)

EFSEAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru utilizare în
industrie, în special lipire, izolare, etanşare,
amortizare şi substanţe adezive pentru
utilizarea în industria de autovehicule şi
avioane. 
17 Substanţe de izolare, de lipit, amortizare şi
de etanşare utilizate în industria de
autovehicule şi aeronave; materiale plastice
procesate sau extrudate; materiale plastice în
formă de plăci, filme, blocuri, baghete şi
tuburi pentru uz industrial; produse din mase
plastice (produse semi-finite); materiale
plastice preformate pentru zgomot şi vibraţii
amortizare, utilizate în industria de
autovehicule şi aeronave.
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37 Construcţii; servicii de întreţinere şi reparaţii
în industria de autovehicule şi aeronave. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07981
(151) 05.11.2010
(732) S.C. DIANTHUS COMPANY S.R.L.,

Str. Valea Mare-Podgoria nr. 36, Judeţul
Argeş, , ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

DIANTHUS

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
39 Transport; transport intern şi internaţional,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea
de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07989
(151) 05.11.2010
(732) EFTEC EUROPE HOLDING AG,

Grafenauweg 8, CH-6304, ZUG
ELVETIA 

(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)

EFTEC

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

1 Produse chimice pentru utilizare în
industrie, în special lipire, izolare, etanşare,
amortizare şi substanţe adezive pentru
utilizarea în industria de autovehicule şi
avioane. 
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra oxidării.
3 Preparate pentru curăţare şi lustruire. 
17 Substanţe de izolare, de lipit, amortizare şi
de etanşare utilizate în industria de
autovehicule şi aeronave; materiale plastice
procesate sau extrudate; materiale plastice în
formă de plăci, filme, blocuri, baghete şi
tuburi pentru uz industrial; produse din mase
plastice (produse semi-finite); materiale
plastice preformate pentru zgomot şi vibraţii
amortizare, utilizate în industria de
autovehicule şi aeronave.
37 Construcţii; servicii de întreţinere şi
reparaţii în industria de autovehicule şi
aeronave. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07995
(151) 05.11.2010
(732) S.C. SECOROM S.R.L., Str. Cozla

nr. 10, bl. A11, sc. 3, ap. 21, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Discount Voucher

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;
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290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială ;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07996
(151) 05.11.2010
(732) S.C. KARMA NIGHT-CLUB

SOLUTIONS S.R.L., Str. Ritmului nr.
17, birou 1, sector 2, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BABILONIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
43 Servicii oferite de restaurant, club de noapte,
cabaret, bistro, cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07982
(151) 05.11.2010
(732) S.C. ATAC SECURITY S.R.L., Calea

Cisnădiei, bl.13A, sc.C, ap.56, jud.Sibiu,
550376, SIBIU ROMANIA 

(540)

ATAC SECURITY SIBIU

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010104; 260401;

260403; 260725; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07976
(151) 05.11.2010
(732) S.C. WALDMESSNER INVEST

S.R.L., Calea Moşilor nr. 221, bl.
31A, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 2,
020866, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WALD WALDMESSNER

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

clase:
8 Aparate de tuns şi ras, aparate pentru epilare
şi aparate pentru îngrijire corporală.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; frigidere, combine
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frigorifice, congelatoare, aragazuri, maşini de
spălat rufe, maşini de spălat vase, centrale
termice cu funcţionare cu gaz, centrale termice
electrice, centrale termice cu funcţionare cu
lemne, încălzitoare de apă electrice, încălzitoare
de apă cu funcţionare cu gaz, cuptoare cu
microunde, plite electrice, plite cu funcţionare
cu gaz, plite mixte (electric/gaz), hote, instalaţii
de filtrare a aerului, cafetiere, expresoare de
cafea, râşniţe de cafea, storcătoare de fructe,
aparate de gătit, cântare, fierbătoare, tocătoare,
aparate de aer condiţionat, toastere,
sandwitch-makers, roboţi de bucătărie, mixere,
blendere, aeroterme, aparate de vidat, aparate
pentru producerea îngheţatei, termosuri,
aspiratoare, umidificatoare de aer.
21 Periuţe de dinţi electrice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
tratamentul textelor editare; redactare,
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; activitate
comercială, import-export; servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă,
sau distribuirea de mostre.
42 Crearea, proiectarea şi menţinerea de pagini
web şi de baze de date; crearea, găzduirea şi
menţinerea de site-uri web pentru terţi;
furnizarea de motoare de căutare pentru internet;
închirierea serverelor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07990
(151) 05.11.2010
(732) EFTEC EUROPE HOLDING AG,

Grafenauweg 8, CH-6304, ZUG
ELVETIA 

(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)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260725;

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

clase:
1 Produse chimice pentru utilizare în
industrie, în special lipire, izolare, etanşare,
amortizare şi substanţe adezive pentru
utilizarea în industria de autovehicule şi
avioane. 
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra oxidării.
3 Preparate pentru curăţare şi lustruire. 
17 Substanţe de izolare, de lipit, amortizare şi
de etanşare utilizate în industria de
autovehicule şi aeronave; materiale plastice
procesate sau extrudate; materiale plastice în
formă de plăci, filme, blocuri, baghete şi
tuburi pentru uz industrial; produse din mase
plastice (produse semi-finite); materiale
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plastice preformate pentru zgomot şi vibraţii
amortizare, utilizate în industria de autovehicule
şi aeronave.
37 Construcţii; servicii de întreţinere şi reparaţii
în industria de autovehicule şi aeronave. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07997
(151) 05.11.2010
(732) S.C. DAKOTA SECURITY S.R.L.,

Str. Uzina Electrică nr. 2, Jud. Harghita,
, MIERCUREA CIUC 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)

DAKOTA SECURITY SERVICE

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:210321; 240113;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07991
(151) 05.11.2010
(732) EFTEC EUROPE HOLDING AG,

Grafenauweg 8, CH-6304, ZUG
ELVETIA 

(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)

EFCOAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru utilizare în
industrie, în special lipire, izolare, etanşare,
amortizare şi substanţe adezive pentru
utilizarea în industria de autovehicule şi
avioane. 
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra oxidării.
37 Construcţii; servicii de întreţinere şi
reparaţii în industria de autovehicule şi
aeronave. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07992
(151) 05.11.2010
(732) EFTEC EUROPE HOLDING AG,

Grafenauweg 8, CH-6304, ZUG
ELVETIA 

(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)

EFBOND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
1 Produse chimice pentru utilizare în industrie,
în special lipire, izolare, etanşare, amortizare şi
substanţe adezive pentru utilizarea în industria
de autovehicule şi avioane. 
37 Construcţii; servicii de întreţinere şi reparaţii
în industria de autovehicule şi aeronave. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07998
(151) 05.11.2010
(732) S.C. RETAIL ALBA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 50 A, judeţul
Alba, , ALBA IULIA 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)

Alba market Din respect pentru clienţi !

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07983
(151) 05.11.2010
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 100, et. 1, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LAWYER COFFEE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
43 Restaurante; baruri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07984
(151) 05.11.2010
(732) S.C. LUCAS SUPER SANDWICH

S.R.L., Str. a VII-a, nr. 4, Judeţul Timiş,
, ŞAG ROMANIA 

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

(540)

Lucas super sandwich

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:080102; 240907;

240909; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
30 Sandwich-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07985
(151) 05.11.2010
(732) S.C. JUST PLATINUM FASHION

S.R.L., Str. Anton Bacalbaşa nr. 50/A,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
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)

AN AMARI NICOLE MILANO

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07993
(151) 05.11.2010
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

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

(540)

Edenia

(591) Culori revendicate:maro, albastru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240914;

270507; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare
amărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07999
(151) 05.11.2010
(732) CN ROMTEHNICA S.A., B-dul

Timişoara nr. 5C, sector 6, 77311,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARMYSECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:230107; 230125;

240113; 260105; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 07986
(151) 05.11.2010
(732) NEGUT VIOREL, Intrarea Rojistea nr.

7, sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE

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

(540)

KOMOD

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile ferate;
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; case de bani; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală, bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08000
(151) 05.11.2010
(732) S.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L., Str.

Prahova nr. 6A, sector 1, 012423,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEBICINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08001
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(151) 08.11.2010
(732) S.C. DORNA AGRI S.A., Str. C.A.

Rosetti nr. 197, Jud. Călăraşi, ,
COMUNA ROSETI ROMANIA 

(540)

DORNA AGRI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
16 Ambalaj.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru

oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08009
(151) 08.11.2010
(732) GINDU FLORIN, Str. Erou Ion Călin

nr. 24, et. 1, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUA TRAVEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizarea de călătorii; transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08010
(151) 08.11.2010
(732) S.C. KARMA PROTECT S.R.L.,

Bd. Unirii, nr. 72, sc. A, et. 3, ap. 16,
Judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

OLIGHT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08002
(151) 08.11.2010
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

P R O M O V A R E A  F I L M U L U I
ROMANESC, Str. General Berthelot
nr. 27, sc. A, ap. 25, sector 1, 010164,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZFR Zilele Filmului Românesc

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), negru (pantone Black)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08025
(151) 08.11.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

PANDEMIC

(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08003
(151) 08.11.2010
(732) S.C. F&B XINRAN ZHENHAO

IMPORT-EXPORT S.R.L., Str.
Alexandru Vlahuţă nr. 5, camera 3,
Judeţul Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

FHB HU'S
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(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; cabluri şi sârme metalice (cu
excepţia celor electrice); articole de lăcătuşerie;
produse metalice necuprinse în alte clase, uşi
metalice.
21 Porţelan, gresie şi faianţă şi obiecte din
aceste materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08011
(151) 08.11.2010
(732) S.C. COMPANIA NATIONALA A

IMPRIMERIILOR CORESI S.A.,
Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CNI CORESI COMPANIA NATIONALA
A IMPREMERIILOR CORESI S.A.

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:261111; 261125;

270515; 270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08026
(151) 08.11.2010
(732) MIKO MATEI IOAN, Str. Constanţa

nr. 14, ap. 7-8, Jud. Cluj, 400158,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

MISS DANUBE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08027
(151) 08.11.2010
(732) S.C. OZBY S.R.L., Str. Haţeg nr. 30,

sc. 2, et. 1, ap. 23, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Ozby

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020919; 270502;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08028
(151) 08.11.2010
(732) POUTSIAKAS MICHAIL, Str. Nerva

Traian nr. 17-19, bl. M70, ap. 23, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA FUFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurant; cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08030
(151) 08.11.2010
(732) INNERES AUGE COMPANY

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

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

(540)

INNERES AUGE

(591) Culori revendicate:negru, albastru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08013
(151) 08.11.2010
(732) S.C. EVAVE STUDIOS S.R.L., Str.

Constantin Disescu nr. 8, subsol, sector
1, 011087, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVAVE

(591) Culori revendicate:gri, maro, galben

  
(531) Clasificare Viena:261507; 270502;

270503; 270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Servicii de fotografie, spectacole, studiouri
de înregistrare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08004
(151) 08.11.2010
(732) S.C. LAZARUS MEDIA S.R.L., Str.

Lacul Zănoaga nr. 33, bl. M8, sc. A, ap.
33, sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ZEUS T

(591) Culori revendicate:bleu, argintiu, gri

  
(531) Clasificare Viena:060104; 260301;

261507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08014
(151) 08.11.2010
(732) S.C. EVAVE STUDIOS S.R.L., Str.

Constantin Disescu nr. 8, subsol,
sector 1, 011087, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EMPOWERING YOUR IMAGINATION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de fotografie, spectacole, studiouri
de înregistrare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08031
(151) 08.11.2010
(732) TCACIUC ANCA MONICA, B-dul

Nicolae Iorga nr. 47, bl. E1, sc. A, et. 1,
ap. 6, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

KAYLA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială ;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08017
(151) 08.11.2010
(732) ECO BURN S.R.L., Str. Democraţiei

nr. 103, et. 1, cam. 7, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

ECOBURN An environmental company

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270511;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transportul şi depozitarea deşeurilor.
40 Servicii de incinerare şi distrugere a
deşeurilor; tratarea şi reciclarea gunoaielor şi
deşeurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08015
(151) 08.11.2010
(732) FRUMOSU LADISLAU, Str. Ştefan

Mihăileanu nr. 37A, sector 2, 024022,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DRIMER DOLPHI, Str. Dionisie
Lupu nr. 55, et. 2, ap. 5, sector 1,
010456, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VITALOGIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08032
(151) 08.11.2010
(732) S.C. P & F IMPEX S.R.L., Str. Siliştei

nr. 14, judeţul Giurgiu, 080692,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

JULI

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

  
(531) Clasificare Viena:030503; 270502;

270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
seminţe de floarea soarelui prelucrate (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08005
(151) 10.11.2010
(732) S.C. AZUGA WATERS S.R.L., Str.

Av. Ştefan Sănătescu nr. 43, et. 2, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FLOARE DE COVASNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ape minerale şi băuturi răcoritoare dietetice.
16 Ambalaj.
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 (inclusiv comercializare ape minerale
şi băuturi răcoritoare; publicitate).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
extracţii ape minerale.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
îmbutelierea ape minerale.
40 Tratamente ape minerale (îmbogăţire cu
carbon).

˜˜˜˜˜˜˜

(
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210) M 2010 08016
(151) 08.11.2010
(732) S.C. EU.TRA.LOG.REMI. S.R.L., Str.

Timişorii nr. 34, Judeţul Caraş-Severin,
, REŞIŢA 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)

REMI GROUP

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 172
C), gri

  
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08006
(151) 08.11.2010
(732) S.C. LEO BURNETT & TARGET

S.A., Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ESTIKA

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08007
(151) 08.11.2010
(732) S.C. LEO BURNETT & TARGET

S.A., Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PURITY

 
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08022
(151) 08.11.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

DETOXICOLON

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020914; 250119;

290104;  
(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 08008
(151) 08.11.2010
(732) CAPUSAN LARENTIU MARCEL,

Str. Pădurilor nr. 115/C, Jud. Mureş, ,
REGHIN ROMANIA 

(540)

AMBISCO

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

31 Creşterea animalelor.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08023
(151) 08.11.2010
(732) S.C. MEDICAL INSIGHT S.R.L.,

Str. Gura Ialomiţei nr. 18, bl. PC12,
sc. 1, ap. 6, sector 3, 032595,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

health Travel.ro

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:100316; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08024
(151) 08.11.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

IMUNOMAX

  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08033
(151) 08.11.2010
(732) S.C. OPTIKO S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 14, judeţul Satu
Mare, 440037, SATU MARE
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)

OPTIWELL

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

clase:
9 Lentile corectoare optice; lentile optice;
lentile de contact; accesorii optice toate
cuprinse în clasa 09; aparate şi instrumente
pentru domeniul optic; ochelari; ochelari de
soare; ochelari de protecţie pentru sport;
ochelari fără braţe; rame pentru ochelari;
lanţişoare pentru ochelari; şnururi pentru
ochelari; tocuri pentru ochelari; sticlă optică;
elemete optice;trusă cu eşantioane.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
publicitate în domeniul opticii medicale
on-line intr-o reţea computerizată, publicitate
prin prospecte, afişe şi panouri; difuzarea de
materiale publicitare (broşuri, fluturaşi,
imprimate, eşantioane); decorări de vitrine;
servicii privind importul şi exportul de
produse optice, în special ochelari; comerţ
prin magazine specializate; regruparea în
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avantajul terţilor a produselor optice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; editarea de cataloage, anuare, reviste,
broşuri, toate acestea pentru produsele din clasa
09 şi serviciile din clasa 44.
44 Servicii medicale în domeniul opticii; gama
completă de servicii medicale oftaImologice;
examene ofta lmologice;  consul ta ţ i i
oftalmolologice de specialitate; determinarea
dioptriilor; prescriere de ochelari şi lentile de
contact, ochelari de soare şi accesorii; servicii
ale opticienilor; servicii pentru îngrijirea
ochilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08034
(151) 09.11.2010
(732) BACANU HOREA - GEORGE, Str.

Sălăceanu Cornelia (fostă Fagului), nr.
14 ,  jude ţul  T imi ş ,  300561 ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

deBANAT.ro

  
(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08076
(151) 09.11.2010
(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)

UNO VIRGINIA SLIMS

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08077
(151) 09.11.2010
(732) LUDMILA CORLATEANU, Str.

Tomis nr. 2, bl. B6, sc. A, et. 7, ap. 36,
sector 3, 031922, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ludmila Corlateanu MADE FOR
SUPERGIRLS

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08078
(151) 09.11.2010
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Str.

Islaz nr. 3, et. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CULTURAL TRAVEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,

materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
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
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi; nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori
artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
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.
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 de 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 08098
(151) 09.11.2010
(732) S.C. CONSLUMITT INVEST

S.R.L., Tarlaua 125, Parcela 858 C1,
Jud. Brăila, 817200, COM. VĂDENI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

MAYTRY

  
(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08079
(151) 09.11.2010
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Str.

Islaz nr. 3, et. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Herbarium

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;

270503; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
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 08104
(151) 09.11.2010
(732) S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor

Pallady nr. 50, sector 3, 032266,
BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

ALGOKALM

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Produse farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08092
(151) 09.11.2010
(732) S.C. COM LADY GEO S.R.L.,

Tarlaua 125, Parcela 858 C1, judeţul
Brăila, 817200, COMUNA VADENI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

MARY

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270504;

270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08080
(151) 09.11.2010
(732) S.C. BEST FOODS PRODUCTIONS

S.R.L., Str. Moinesti nr. 55, sector 6,
61232, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Best NUTS NATURAL NUTS
INDUSTRY

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08081
(151) 09.11.2010
(732) S.C. ELECTRO SERVICE S.R.L.,

Str. Eroilor nr. 3, bl. A16, sc. A, ap.
18, judeţul Vâlcea, 240158,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

Headen
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(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
9 Dispozitive electrice de închidere pentru uşi
(broaşte electrice); încuietori electrice; aparate
electrice de supraveghere; dispozitive electrice
pentru deschiderea uşilor; instalaţii electrice
pentru prevenirea furtului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; informaţii comerciale
şi de afaceri; servicii de marketing, marketing
direct; servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a unei varietăţi de produse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 9 de mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08099
(151) 09.11.2010
(732) BORCEA IONEL, Str. Roşiori, nr. 39,

bl. PIN 2, sc. 2, et. 3, ap. 36, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

PIBUNNI

  

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(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 pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de coacere, de gătit, de
răcit, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a
apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Import-export.
43 Servicii de alimentaţie publica, hoteliere,
închirieri temporare, rezervare hotel, motel,
pensiuni, camping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08082
(151) 09.11.2010
(732) RIVULUS DOMINARUM FILM

S.R.L., Str. Viorele nr. 34, bl. 15, sc. A,
ap. 2, parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Godot CAFE TEATRU

(591) Culori revendicate:gri (Cod Pantone
430)

  
(531) Clasificare Viena:020117; 270508;

290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08105
(151) 09.11.2010
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

CMU STEM BANK

(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08083
(151) 09.11.2010
(732) S.C. NET COM S.R.L., Str. Ionel

Perlea nr. 19, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVOBOOK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08110
(151) 09.11.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr.191, sector 1, 010565, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VOCEA POPULARĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
14 Ceasuri, cutii de ceas, medalii.
16 Articole din hârtie şi carton, produse din
aceste materiale: publicaţii, periodice,
magazine, ghiduri, cărţi, imprimate calendare,
plicuri, postere, prospecte, pliante, bloc notes,
cărţi poştale, cărţi de vizită, suport de cărţi de
vizită bannere, materiale colante, antete,
cataloage, broşuri, invitaţii, agende, ecusoane,
insigne, stilouri, creioane, articole de birou (cu
excepţia miobilierului), clişee tipografice,
matriţe, pungi din hârtie sau plastic, fotografii,
suport pentru fotografii, materiale plastice
pentru ambalaje (necuprinse în alte clase), hârtie

pentru ambalat cadouri.
18 Produse din piele şi imitaţii din piele; genţi
de mână genţi de spate, genţi de voiaj,
serviete, geamantane, valize, genţi pentru
machiaj (neechipate) portofel umbrele de
soare, umbrele, bastoane.
28 Jocuri, jucării, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate out-door; import-export pentru
producţiile proprii, organizarea târgurilor şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale , de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, servicii de revista
presei, cercetarea pieţei, sondaje de opinie,
comercializarea produselor proprii prin
diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
distribuire de materiale publicitare, inchiriere
de spaţii publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu fibră optică
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
40 Inscripţionarea de medalii, trofee, plachete;
inscripţionarea de articole de îmbrăcăminte şi
cele ce servesc la acoperirea capului;
inscripţionarea de umbrele, umbrele de soare,
genţi, prelucrarea materialelor pentru
televiziune, croitorie.
41 Educaţie, divertisment, instruire; activităţi
sportive, de divertisment, culturale,
producerea de programe de televiziune,
servicii de realizare a emisiunilor de
televiziune, realizator/regizor tv, redactor tv,
reporter tv, editor tv, servicii video, audio,
iluminat artistic, imagine, înregistrări
magnetice, montaj, procesare , tehnoredactare,
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machetare, producerea de videograme şi
fonograme, academie (educaţie), organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii, simpozioane, workshop-uri, concerte,
spectacole, organizarea de concursuri şi
expoziţii în scopuri culturale şi educative,
filmare, interpretare de limbaj gestual,
postsincronizare, reprezentaţii teatrale;
scenografie.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
furnizare de motoare de căutare pentru internet,
găzduirea siturilor informatice (situri web),
conversia datelor şi a documentelor de pe un
suport fizic către un suport electronic, servicii
de informare meteorologică servicii de design
vestimentar, decoraţiuni interioare, grafică,
videografică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08084
(151) 09.11.2010
(732) TRONCIU ALEXIEI, Str. Tăbăcari, bl.

24, sc. A, ap. 4, Jud. Braşov, ,
FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

ROYALL SECURITY FĂGĂRAŞ PAZĂ
ŞI PROTECŢIE

(591) Culori revendicate:galben (Cod Pantone
803 C)

  (531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(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 08100
(151) 09.11.2010
(732) S.C. SOLOMED CLINIC S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu, bl. U3,
parter,, , PITEŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

SoloMED

  
(531) Clasificare Viena:260409; 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
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dinţilor.
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.
44 Servicii medicale; veterinare; de igienă, de
frumuseţe pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură, saloane de coafură,
cosmetică, băi, estetică chirurgicală,
aromoterapie, consultanţă în domeniul medical,
farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08085
(151) 09.11.2010
(732) S.C. H & E REINERT S.R.L., DN 13

km 11, Jud. Braşov, , FELDIOARA
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)

BUCĂTĂRIA REINERT

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

import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08111
(151) 09.11.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
n r .191 ,  sec to r  1 ,  010565 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CINE-I SEFU'?

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou;
publicitate out-door; import-export pentru
producţiile proprii, organizarea târgurilor şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale , de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, servicii de revista
presei, cercetarea pieţei, sondaje de opinie,
comercializarea produselor proprii prin
diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
distribuire de materiale publicitare, inchiriere
de spaţii publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu fibră optică
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
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de ştiri.
41 Educaţie, divertisment, instruire; activităţi
sportive, de divertisment, culturale, producerea
de programe de televiziune, servicii de realizare
a emisiunilor de televiziune, realizator/regizor
tv, redactor tv, reporter tv, editor tv, servicii
video, audio, iluminat artistic, imagine,
înregistrări magnetice, montaj, procesare ,
tehnoredactare, machetare, producerea de
videograme şi fonograme, academie (educaţie),
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri, concerte, spectacole, organizarea
de concursuri şi expoziţii în scopuri culturale şi
educative, filmare, interpretare de limbaj
gestual, postsincronizare, reprezentaţii teatrale;
scenografie.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
furnizare de motoare de căutare pentru internet,
găzduirea siturilor informatice (situri web),
conversia datelor şi a documentelor de pe un
suport fizic către un suport electronic, servicii
de informare meteorologică servicii de design
vestimentar, decoraţiuni interioare, grafică,
videografică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08101
(151) 09.11.2010
(732) HOBBY PRINT S.R.L., Str. Scăieni nr.

17, sector 6, 060211, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUPER VÂNĂTOR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08112
(151) 09.11.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
n r .191 ,  sec to r  1 ,  010565 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REGIONAL CAFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou;
publicitate out-door; import-export pentru
producţiile proprii, organizarea târgurilor şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale , de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, servicii de revista
presei, cercetarea pieţei, sondaje de opinie,
comercializarea produselor proprii prin
diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
distribuire de materiale publicitare, inchiriere
de spaţii publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
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de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu fibră optică
terminale de calculator, poştă electronică, telex,
teletext, fax, internet, aflate în proprietate sau
închiriate, retransmiterea emisiunilor de
televiziune pe orice tip de suport, forumuri de
discuţii pe internet, agenţii de ştiri.
41 Educaţie, divertisment, instruire; activităţi
sportive, de divertisment, culturale, producerea
de programe de televiziune, servicii de realizare
a emisiunilor de televiziune, realizator/regizor
tv, redactor tv, reporter tv, editor tv, servicii
video, audio, iluminat artistic, imagine,
înregistrări magnetice, montaj, procesare ,
tehnoredactare, machetare, producerea de
videograme şi fonograme, academie (educaţie),
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri, concerte, spectacole, organizarea
de concursuri şi expoziţii în scopuri culturale şi
educative, filmare, interpretare de limbaj
gestual, postsincronizare, reprezentaţii teatrale;
scenografie.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
furnizare de motoare de căutare pentru internet,
găzduirea siturilor informatice (situri web),
conversia datelor şi a documentelor de pe un
suport fizic către un suport electronic, servicii
de informare meteorologică servicii de design
vestimentar, decoraţiuni interioare, grafică,
videografică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08086
(151) 09.11.2010
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

VERTAB

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08102
(151) 09.11.2010
(732) S.C. BIONATURA PLUS S.R.L.,

Str. Dimitrie Grozdea nr. 2, bl. 75, sc.
1, ap. 2, sector 2, 023308,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOSTEM

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08087
(151) 09.11.2010
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

MIDOS

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08094
(151) 09.11.2010
(732) S.C. COM LADY GEO S.R.L.,

Tarlaua 125, Parcela 858 C1, judeţul
Brăila, 817200, COMUNA VADENI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

S.C. LADY GEO S.R.L.

  
(531) Clasificare Viena:050702; 090110;

260116; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08088
(151) 09.11.2010
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CIPERCHIM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08103
(151) 09.11.2010
(732) S.C. ZENTIVA S.A., Bd. Theodor

Palady nr. 50, sector 3, 032258,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Ratza&Ratza, Bd. A.I Cuza nr.52-54,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ALGOCALM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Produse farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08106
(151) 09.11.2010
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

CMU GENETIX

  
(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08095
(151) 09.11.2010
(732) S.C. COTRON DISTRIBUTION

S.R.L., Tarlaua 125, Parcela 858 C1,
Jud. Brăila, 817200, COMUNA
VADENI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

GEOMYT

  
(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08113
(151) 09.11.2010
(732) POPESCU MARIUS, Aleea Coconi nr.

9, sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ESTETICO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08107
(151) 09.11.2010
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

CMU BANCA DE CELULE STEM

  
(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08089
(151) 09.11.2010
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

DELTACHIM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08114
(151) 09.11.2010
(732) GEORGINE DEWOR, Str. Am

Hohlebrunnen 4,, , BAD HOMBURG
GERMANIA 

(540)

ECOVIZOR

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260115;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii de
analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale; servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08108
(151) 09.11.2010
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

CMU STEM CELL BANK

  
(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08115
(151) 09.11.2010
(732) S.C. AMODELS AGENCY S.R.L.,

Str. Sold. Ion Tudor nr. 3, bl. 6, sc. 1, et.
5, ap. 56, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

hey models

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08090
(151) 09.11.2010
(732) S.C. M & M RETAIL S.R.L., Comuna

Comana, judeţul Giurgiu, 087058,
LOCALITATEA GRĂDIŞTEA
ROMANIA 

(540)

mm Shish Doner & Kebab

(591) Culori revendicate:portocaliu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08091
(151) 09.11.2010
(732) S.C. M & M RETAIL S.R.L.,

Comuna Comana, judeţul Giurgiu,
0 8 7 0 5 8 ,  L O C A L I T A T E A
GRĂDIŞTEA ROMANIA 

(540)

Shish Doner & Kebab

(591) Culori revendicate:portocaliu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08109
(151) 09.11.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr.191, sector 1, 010565, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REGIO ROCK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou;
publicitate out-door; import-export pentru
producţiile proprii, organizarea târgurilor şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale, de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, servicii de revista presei,
cercetarea pieţei, sondaje de opinie,
comercializarea produselor proprii prin diferite
forme de comerţ, inclusiv barter, distribuire de
materiale publicitare, închiriere de spaţii
publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele de
telecomunicaţii radioelectrice, relee, telefonice,
prin satelit, cablu, fibră optică, terminale de
calculator, poştă electronică, telex, teletext, fax,
internet, aflate în proprietate sau închiriate,
retransmiterea emisiunilor de televiziune pe
orice tip de suport, forumuri de discuţii pe
internet, agenţii de ştiri.
41 Educaţie, divertisment, instruire; activităţi de
divertisment, culturale, producerea de programe
de televiziune, servicii de realizare a emisiunilor
de televiziune, realizator/regizor tv, redactor tv,
reporter tv, editor tv, servicii video, audio,
iluminat artistic, imagine, înregistrări
magnetice, montaj, procesare, tehnoredactare,

machetare, producerea de videograme şi
fonograme, academie (educaţie), organizarea
şi conducerea de colocvii, conferinţe,
congrese,  seminari i ,  s impozioane,
workshop-uri, concerte, spectacole,
organizarea de concursuri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative, filmare,
i n t e r p r e t a r e  de  l i mb a j  g e s t u a l ,
postsincronizare, reprezentaţii teatrale;
scenografie.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
furnizare de motoare de căutare pentru
internet, găzduirea siturilor informatice (situri
web), conversia datelor şi a documentelor de
pe un suport fizic către un suport electronic,
servicii de informare meteorologică, servicii
de design vestimentar, decoraţiuni interioare,
grafică, videografică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08116
(151) 10.11.2010
(732) AGNOR HIGH TECH, Str. Lucreţiu

Pătrăşcanu nr. 14, bl. MY3, et. 4, ap.
15, sector 3, 030508, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GSM-ul Vinului

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08136
(151) 10.11.2010
(732) ANGELESCU MIRCEA VICTOR,

Str. Ing. Zablovschi nr. 1, bl. 13B, sc. A,
et. 7, ap. 30, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Situl Arheologic Histria

  
(531) Clasificare Viena:020122; 240502;

240503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08137
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

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

(540)

Zona verde

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08126
(151) 10.11.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Piaţa Victoriei,

B-dul. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7,
sc. B, ap. 36, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PATRIMONIUL CULTURAL descopera-i
valoarea!

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:010307; 270515;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08138
(151) 10.11.2010
(732) ANGELESCU MIRCEA VICTOR,

Str. Ing. Zablovschi nr. 1, bl. 13B, sc.
A, et. 7, ap. 30, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HISTRIA

  
(531) Clasificare Viena:020122; 240502;

240503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08146
(151) 10.11.2010
(732) SCHIOPU ADRIANA DOINA, Str,

Gh. Manu nr. 12, et. 2, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) RADULESCU IRINA MARIA, Str.
Gh. Manu nr. 12, et. 2, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

DEM RĂDULESCU

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08127
(151) 10.11.2010
(732) RUXANDRA SOARE , Şos.

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

(540)

Societatea Eco

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08117
(151) 10.11.2010
(732) EVENTNESS INTERNATIONAL

ADVERTISING S.R.L., Str. George
Călinescu nr. 20, bl. 20A, sc. 2, et. 1, ap.
26, sector 1, 011691, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

for students only party academy

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020716; 020717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08118
(151) 10.11.2010
(732) EVENTNESS INTERNATIONAL

ADVERTISING S.R.L., Str. George
Călinescu nr. 20, bl. 20A, sc. 2, et. 1, ap.
26, sector 1, 011691, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

atelierele de parenting învaţă să înţelegi
copilul şi copilăria

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 280 C), roşu (Cod Pantone
485 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:270504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08128
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

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

(540)

O singură planetă

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08129
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG, Piaţa

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

(540)

Planeta casa noastră

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;

administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08130
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

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

(540)

Şcoala verde

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08131
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG, Piaţa

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

(540)

Planeta verde

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08132
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

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

(540)

Terra verde

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08119
(151) 10.11.2010
(732) S.C. RIGHT MEDIA S.R.L., Str. Dr.

Iacob Felix nr. 16, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE
IN PI S.R.L., Bucharest Business Park,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr.1A,
intrarea A, et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PREVESTIRI DIN COPILĂRIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
41 Educaţie, furnizare de divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special organizarea de
competiţii şi evenimente de divertisment, afaceri
şi culturale; adunări sociale (social gatherings);
organizarea de evenimente muzicale; competiţii
şi evenimente sportive; organizarea de expoziţii
cu scopuri culturale şi educative; informaţii de
divertisment; servicii de imagine digitală;
realizare de film; servicii de fotografiere
(photography); reportaje fotografice; publicare
de texte (altele decât textele publicitare);
învăţământ; educaţie şi învăţământ în domeniul
telecomunicaţiilor; furnizarea de facilităţi de
cinema; furnizarea de publicaţii electronice
on-line; publicarea de cărţi; montaj de benzi
video (editare); publicare on-line de periodice şi
cărţi electronice; organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); realizarea de
spectacole şi evenimente; servicii de
microfilmare; servicii de reporteri; filmări pe
bandă video; editarea sunetului şi imaginii;
servicii în legătură cu microfilmarea; servicii de

divertisment; servicii oferite de artişti de
spectacol (entertainer services); publicarea de
ziare, reviste ilustrate, cărţi, texte; publicarea
on-line de ziare, reviste ilustrate şi cărţi;
servicii de editură electronică; realizarea,
distribuţia şi derularea pe ecran (screening) a
documentelor şi filmelor educaţionale,
filmelor video, programelor radio şi spoturilor
de televiziune; organizarea unor zile de
amuzament şi evenimente sportive;
organizarea, prezentarea şi producerea de
spectacole, spectacole în direct şi evenimente
cu participarea publicului; prezentări,
expoziţii, programe de televiziune, emisiuni
radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08120
(151) 10.11.2010
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

DONCAFE

(591) Culori revendicate:roşu, verde

(531) Clasificare Viena:110303; 110304;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08121
(151) 10.11.2010
(732) MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR, Piaţa Revoluţiei nr.
1A, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IN NUMELE VICTIMEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08139
(151) 10.11.2010
(732) S.C. SAHA COMIMPEX S.R.L.,

Bdul. Unirii nr. 59, bl. F2, ap. 80,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ORMELIA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 08140
(151) 10.11.2010
(732) S.C. AVI COMPACT S.R.L., Str.

Aristide Pascal nr. 27, sector 3, 031443,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVI COMPACT

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010302; 270508;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
37 Construcţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08147
(151) 10.11.2010
(732) BOGDAN EMIL DRAGOS, Şos.

Pantelimon nr. 311, bl. 7, sc. C, ap. 87,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

BOGDANIA

  
(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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului. 
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci , ace şi ace cu gămălie
; flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
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29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08133
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG, Piaţa

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

(540)

Salvaţi Planeta Albastră

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08134
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

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

(540)

JAZZ in the city

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08148
(151) 10.11.2010
(732) BOGDAN EMIL DRAGOS, Şos.

Pantelimon nr. 311, bl. 7, sc. C, ap. 87,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

CASA TRADIŢIEI ROMÂNEŞTI

  
(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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului. 
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci , ace şi ace cu gămălie
; flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
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de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08141
(151) 10.11.2010
(732) BERRO MOHAMED, Bdul. Unirii nr.

14, bl. 6, sc. 2, et. 1, ap. 26, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEEPAS focusing the future

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08135
(151) 10.11.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

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

(540)

JAZZ IN THE CITY

(591) Culori revendicate:negru, galben pal

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08149
(151) 10.11.2010
(732) S.C. ATMOSPHERE WELLNESS

S.R.L., Aleea Murelor nr. 37, et. 7, ap.
32, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ATMOSPHERE WELLNESS CLUB

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (săli de fitness).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08142
(151) 10.11.2010
(732) S.C. PALAT COMTUR S.R.L.,

Aleea Timonei nr. 8, ap. 11, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

reze

(591) Culori revendicate:verde

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08143
(151) 10.11.2010
(732) BURLUI VASILE, Str. Bogdan

Petriceicu Haşdeu nr. 4, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) INNOVIS  I NTELLECTUAL
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

(540)



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

AUGUSTIA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030301; 040303;

070505; 071522; 090110; 240113;
290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Promovarea online a produselor si serviciilor
protejate de marcă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări de
birou; publicitate ( pentru promovarea
produselor, serviciilor protejate de marcă ).
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
industr ială ;  crearea ş i  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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08170
(151) 10.11.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP

216, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CMU EUROCLINIC

  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
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servicii personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08144
(151) 10.11.2010
(732) S.C. WORLD COMM S.R.L., Splaiul

Independenţei nr. 319b, OB14, Intr. III,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WORLD COMM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08171
(151) 10.11.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP 216,

sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROCLINIC

  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 08151
(151) 10.11.2010
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRIPMIX
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Produse farmaceutice cu acţiune gripală

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08145
(151) 10.11.2010
(732) S.C. WORLD COMM S.R.L., Splaiul

Independenţei nr. 319b, OB14, Intr. III,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WORLDCOMM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială ;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08152
(151) 10.11.2010
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor Pallady
nr. 44B, etaj 1, sector 3, 032266,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VITARITMA

 

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08158
(151) 10.11.2010
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 100, et. 1, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

oameni pentru oameni

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; relaţii publice; vânzare cărţi,
dvd-uri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; formare profesională şi
personală.
44 Servicii medicale; psihologice; ajutor
umanitar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08172
(151) 10.11.2010
(732) MARDALE ADRIAN, Str. Vitan

Bârzeşti nr. 7D, bl. 2, sc. 2, et. 9, ap.
265, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

now&wow

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020301; 260116;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
publicitatea on-line într-o reţea computerizată,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
fluturaşi, imprimate, eşantioane); prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzare cu amănuntul; decorarea
vitrinelor; import export ; regruparea n avantajul
terţilor a produselor din clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale sau

publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08153
(151) 10.11.2010
(732) S.C. INTERMARK S.R.L. ,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

VIVA Fit & Form

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270502;

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
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comerciale; administraţie comercială; lucrări de
birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08122
(151) 10.11.2010
(732) RUXANDRA SOARE ,  Şos .

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

(540)

O să . . .

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08173
(151) 10.11.2010
(732) S.C. EXPUR S.A., Str. Industriei nr.

2, judeţul Ialomiţa, 925300,
URZICENI ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

expur

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

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270502;

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

clase:
1 Acizi graşi de rafinare a uleiurilor brute.
4 Uleiuri vegetale tehnice.
29 Uleiuri vegetale brute şi comestibile,
nerafinate şi rafinate. 
31 Şroturi furajere obţinute prin extracţie din
diverse materii prime oleaginoase.
35 Publicitate; afaceri; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 1, 4, 29 şi 31
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Depozitare seminţe oleaginoase şi alte
materii agricole.
40 Identificarea şi separarea loturilor de
cereale, leguminoase şi oleaginoase după
aspect şi stare fizică sau după caracteristici
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specifice lor (chimice şi tehnologice) curăţirea
(îndepărtarea corpurilor străine) şi uscarea
(îndepărtarea umidităţii în exces) a produselor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08123
(151) 10.11.2010
(732) RUXANDRA SOARE ,  Şos .

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

(540)

SOS. aici Pămâtul !

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08154
(151) 10.11.2010
(732) S.C. INTERMARK S.R.L. ,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

VIVA Fit & Form

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, alb, cafeniu

  
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;

050702; 090110; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08159
(151) 10.11.2010
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 100, et. 1, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Asociaţia Be a Different Lawyer

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
35 Asistenţă în conducerea afacerilor; asistenţă
în managementul afacerilor; consultanţă pentru
conducerea afacerilor; consultanţă profesională
în afaceri;estimare în afaceri comerciale;
expertise în afaceri; informaţii pentru afaceri;
investigaţii pentru afaceri; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare;
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale
şi publicitare; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicitate; relaţii publice; vânzare cărţi,
dvd-uri.
41 Educaţie; instruire; învăţământ; organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizarea şi conducerea de colcvii;
organizarea şi conducerea de conferinţe;
organizarea şi conducerea de congrese;;
organizarea şi conducerea de seminarii;
organizarea şi conducerea de workshop-uri;
organizarea şi conducerea de simpozioane;
activităţi sportive şi culturale; formare
profesională şi personală.
45 Servicii juridice; consiliere în proprietate
intelectuală; gestionarea drepturilor de autor;
înregistrarea numelor de domenii (servicii
juridice); mediere; servicii de arbitraj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08124
(151) 10.11.2010
(732) RUXANDRA SOARE , Şos.

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

(540)

Green Map Braşov

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08125
(151) 10.11.2010
(732) RUXANDRA SOARE ,  Şos .

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

(540)

Terra responsabilitatea noastră

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08168
(151) 10.11.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP 216,

sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROCLINIC HOSPITAL & MEDICAL
CENTERS

(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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.
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 08169
(151) 10.11.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP

216, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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EUROCLINIC

 
(531) Clasificare Viena:090110; 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 de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale
pentru sutură.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industr ială ;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
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 08156
(151) 10.11.2010
(732) BIONET SOFTWARE S.R.L., Str.

Pătulului nr. 2, bl. 28, sc. 1, et. 9, ap.
33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BIO-MATRIX

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

clase:
9 Programe de calculator pentru sisteme de
control al accesului, identificare a persoanelor,
pontaj electronic şi management al timpului;
echipamente electronice pentru controlul
accesului, pontaj şi identificare a persoanelor
pe bază de card sau mijloace biometrice
(amprentă imagine facială, iris).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
programelor de calculator şi echipamentelor
electronice de pontaj, control al accesului şi
identificare a persoanelor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export în legătură
cu aceste produse gestionarea fişierelor
informatice aferente datelor colectate prin
echipamentele de control a accesului şi pontaj,
prelucrarea şi centralizarea datelor şi
generarea de rapoarte de prezenţă.
38 Telecomunicaţii; furnizarea accesului la
baze de date online, furnizarea accesului la
resurse oniine pentru configurarea
echipamentelor de pontaj şi control al
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accesului, centralizarea şi stocarea datelor,
precum şi pentru generarea de rapoarte online;
exploatare de site-uri de internet.
42 Crearea şi dezvoltarea de aplicaţii software
pentru echipamentele de pontaj, control al
accesului şi identificare a persoanelor; crearea şi
dezvoltarea de aplicaţii software pentru
configurarea şi gestionarea on-line a
echipamentelor pentru pontaj, control al
accesului şi identificare a persoanelor, precum
şi pentru centralizarea şi stocarea datelor şi
generarea de rapoarte de prezenţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08157
(151) 10.11.2010
(732) S.C. TREI A SERVICE S.R.L., Str.

Lemnişor nr. 4, bl. G42, sc. 2, et. 3, ap.
25, sector 3, 032349, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RESTAURANT MIGNON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08160
(151) 10.11.2010
(732) S.C. MAGIC STAR SECURITY

S.R.L., Str. Cararuia nr. 19-21, etaj 1,
camera 10, sector 4, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAGIC STAR SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260118;  
(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 08161
(151) 10.11.2010
(732) S.C. INTEGRA SECURITY

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Cararuia nr. 19-21, etaj 1, camera 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTEGRA SECURITY
INTERNATIONAL

  
(531) Clasificare Viena:260305; 260318;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
45 Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08162
(151) 10.11.2010
(732) S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.,

Bdul Aurel Vlaicu nr. 173A, judeţul
Constanţa, 900330, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ED DOVIS

(591) Culori revendicate:bleu, mov,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011524; 260418;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08163
(151) 10.11.2010
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov, 500091,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

GLYKOPHIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
5 Medicamente şi suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08164
(151) 10.11.2010
(732) N I K E C E L L

HOSZIGETELOANYAG-GYARTO
ES FORGALMAZO KORLATOLT
FELELOSSEGU TARSASAG ,
Fuzfogyartelep, P.O.Box 60, H-8184,
UNGARIA UNGARIA HU

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

(540)

NIKECELL

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

1 Adezivi pentru industria construcţiilor;
dispersii din materiale plastice; materiale
impermeabile.
17 Materiale izolatoare, produse pe bază de
polistiren expandat; vata de sticlă izolatoare;
materiale impermeabile şi antifonice pentru
construcţii; panouri izolatoare; tabla, foi şi
blocuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
panouri pentru construcţii nemetalice; mortar;
materiale de construcţii acoperitoare.
35 Managementul tranzacţiilor în afaceri;
publicitate şi marketing; ghid în afaceri;
managementul sistemelorde franciza.
37 Construcţii de clădiri; reparaţii; servicii de
anteprenoriat, în special cu privire la izolarea
acustică şi termică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08166
(151) 10.11.2010
(732) S.C. AMIA INTERNATIONAL

IMPORT EXPER S.R.L., Str.
Gorunului nr. 7, judeţul Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

NOVASEM

(591) Culori revendicate:maro, verde închis,
verde deschis

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270515;

290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08165
(151) 10.11.2010
(732) DAN CONSTANTINESCU, Str.

Griviţei nr. 23, ap. 5A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREENCOAL

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:150717; 270503;

270504; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08167
(151) 10.11.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP

216, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EUROCLINIC HOSPITAL & MEDICAL
CENTERS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270515;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.



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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06423
(151) 16.04.2008
(732) REWE ZENTRAL AG, Domstr. 20,

50668, KOLN GERMANIA 
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

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

(540)

CROX

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
29 Carne, peşte, pasări, vânat, moluşte şi
crustacee, inclusiv preparate din produsele
menţionate anterior; produse de mezelărie
(mezeluri), produse pe bază de carne, produse
pe bază de carne de pasăre şi produse din
peşte, caviar (icre); paste pe bază de carne,
paşte pe bază de carne de pasăre, paste pe
bază de vânat şi paste de peşte, extracte din
carne; fructe, legume şi leguminoase (legume
cu pastăi); paste (piureuri) de fructe şi de
legume; salate delicatese (gastronomice)
preparate din legume sau frunze de salată
(salată verde); produse din cartofi, şi anume
cartofi chips, crochete, cartofi prăjiţi, cartofi
pre-fierţi, fulgi din cartofi, găluşti din cartofi,
rosti (turte pe bază de cartofi raşi prăjiţi),

clătite cu cartofi, cartofi crocanţi, sticks-uri
din cartofi; mâncăruri semi-preparate şi gata
de servit, şi anume supe (inclusiv supe instant
la pachet), mâncăruri înăbuşite (tocane),
mâncăruri gata de servit solide şi lichide,
conţinând în principal din unul sau mai multe
din următoarele produse: carne, peste, legume,
fructe preparate, brânză, acolo unde este cazul
cu adaos de paste sau orez; jeleuri (gelatine)
de carne, fructe şi legume, gemuri (dulceţuri);
gelatine (jeleuri); unt, unt clarificat (unt topit),
brânză şi preparate din brânză; jeleuri (budinci
gelificate); produse de patiserie gustoase
(sărate), uscatele de cereale (uscatele de
porumb), nuci (alune) sărate şi nesărate şi alte
gustări, cuprinse în clasa 29; toate produsele
menţionate mai sus (în măsura în care este
posibil) congelate sau conservate, sterilizate
sau omogenizate.
30 Capere; cafea, ceai, cacao, ciocolată,
produse din ciocolată, praf pe bază de cacao
pentru fabricarea băuturilor; băuturi pe baza
de ciocolată, marţipan, nuga, produse din
marţipan şi nugă; produse de tartinat, în
principal pe bază de zahăr, cacao, nuga, lapte
şi/sau grăsimi; praline, inclusiv praline
umplute; zahăr, produse de cofetărie, produse
dulci (zahăr candel, bomboane), în mod
deosebit caramele, bomboane (dulciuri) cu
mentăşi bomboane (dulciuri) cu fructe,
bomboane de mestecat, acadele (dulciuri),
gumă de mestecat; orez, tapioca, înlocuitori de
cafea; faină de porumb, gris de porumb,
seminţe de in; muesli, cereale, floricele de
porumb; pizza; budinci (deserturi pe bază de
lapte şi gelatină), gheaţă comestibilă şi
îngheţată; miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt; sare; mirodenii, amestecuri de
mirodenii, boabe de piper; biscuiţi săraţi
(gustoşi), turte crocante din cereale şi alte
gustări, cuprinse în clasa 30; mâncăruri gata
de servit solide şi lichide, constând în
principal din paste sau orez; toate produsele
menţionate mai sus (în măsura în care este
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posibil) congelate sau conservate, sterilizate
sau omogenizate; grâu mărunţit; germeni de
grâu.
31 Fructe şi legume proaspete; seminţe;
moluşte şi crustacee vii.

˜˜˜˜˜˜˜


