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CERERI DE 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

06745
12.11.2010 IOANA SOVAR

TOMA PINCHIS
VIVO

2 M 2010
06995

16.11.2010 S.C. PAN GROUP S.A. Bob de Aur

3 M 2010
06996

16.11.2010 S.C. PAN GROUP S.A. Mălai extra pentru mămăliguţă rapidă

4 M 2010
07859

15.11.2010 S.C. RECREATION CORNER
S.R.L.

HOBBY CAFE

5 M 2010
08044

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. MozArt

6 M 2010
08045

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. AbraExpert

7 M 2010
08046

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. FortExpert

8 M 2010
08054

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. Colorissimo

9 M 2010
08055

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. AeroMix

10 M 2010
08035

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. Expoclar

11 M 2010
08047

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. AbraMix

12 M 2010
08048

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. ForteMix

13 M 2010
08036

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. ProtectExpert

14 M 2010
08037

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. AgregArt

15 M 2010
08038

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. ProtectMix

16 M 2010
08056

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. ColorArt

17 M 2010
08039

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. Amprent

18 M 2010
08057

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. TorcretExpert

19 M 2010
08040

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. HidroExpert
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20 M 2010
08041

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. PavArt

21 M 2010
08058

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. TorcretMix

22 M 2010
08049

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. DrumExpert

23 M 2010
08042

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. HidroMix

24 M 2010
08043

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. Asamblart

25 M 2010
08050

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. RapidExpert

26 M 2010
08074

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. PardoBet

27 M 2010
08075

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. StructMix

28 M 2010
08059

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. PardoExpert

29 M 2010
08060

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. PoroMix

30 M 2010
08061

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. PoroExpert

31 M 2010
08051

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. DrumMix

32 M 2010
08052

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. RapidMix

33 M 2010
08053

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. AeroExpert

34 M 2010
08062

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. CavExpert

35 M 2010
08063

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. PardoMix

36 M 2010
08064

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. CavMix

37 M 2010
08065

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. EgalMix

38 M 2010
08066

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. FluidExpert

39 M 2010
08067

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. EgalBet
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40 M 2010
08068

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. FluidMix

41 M 2010
08069

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. BazaMix

42 M 2010
08070

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. SapaBet

43 M 2010
08071

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. SapaMix

44 M 2010
08072

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. BazaBet

45 M 2010
08073

15.11.2010 HOLCIM (ROMANIA) S.A. StructBet

46 M 2010
08150

11.11.2010 S.C. AKTIS DIVISION S.R.L. Mr. SLANCI

47 M 2010
08187

11.11.2010 S.C. ARTLINE CONCEPT
STUDIO S.R.L.

OKSANA ARTLINE CONCEPT

48 M 2010
08188

17.11.2010 ORDINUL CONSILIERILOR
JURIDICI DIN ROMANIA
(OCJR)

OCJR JUSTITIA ET VERITAS

49 M 2010
08179

11.11.2010 S.C. NACOM S.R.L. ROYAL SOAP

50 M 2010
08180

11.11.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES CEAIUL CASEI

51 M 2010
08189

11.11.2010 GHEORGHIU IRINA T tartelier

52 M 2010
08181

11.11.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - DIUROSEPT

53 M 2010
08190

11.11.2010 S.C. MEDIPARK HERBAL S.R.L. dietmax patch

54 M 2010
08191

11.11.2010 S.C. MEDIPARK HERBAL S.R.L. Medipark Herbal

55 M 2010
08192

11.11.2010 S.C. MEDIPARK HERBAL S.R.L. Max Power Herbal Coffee

56 M 2010
08193

11.11.2010 S.C. CIA ABOLIV S.R.L. BRIO-SALAM SECUIESC

57 M 2010
08194

11.11.2010 P.F.A. PASCU RAZVAN
SEBASTIAN

PonturiBune

58 M 2010
08195

11.11.2010 P.F.A. PASCU RAZVAN
SEBASTIAN

StiuUnLoc
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59 M 2010
08182

11.11.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - GINOSEPT

60 M 2010
08221

11.11.2010 S.C. JEKORIP FIRST S.R.L. TORTURI SUPER

61 M 2010
08183

11.11.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - GLICOSTAT

62 M 2010
08222

11.11.2010 S.C. APELE NATURALE S.R.L. OK

63 M 2010
08207

11.11.2010 S.C. MARSAL PRODUCTION
GROUP S.R.L.

SynPack

64 M 2010
08184

11.11.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - HEMORLAX

65 M 2010
08185

11.11.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - HEPATOCOL

66 M 2010
08186

11.11.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - SVELTAFLOR

67 M 2010
08218

11.11.2010 S.C. AC HELCOR S.R.L. ASAPRIM

68 M 2010
08208

11.11.2010 OFICIUL DE STAT PENTRU
INVENTII SI MARCI

DE LA O SIMPLĂ IDEE LA SUCCES
!

69 M 2010
08174

11.11.2010 ROMAGNOLI ALIN CRISTIAN IL PECCATO

70 M 2010
08209

11.11.2010 OFICIUL DE STAT PENTRU
INVENTII SI MARCI

RRPI - Tribuna Sistemului
Proprietăţii Industriale

71 M 2010
08210

11.11.2010 S.C. RUVE PRESS S.R.L. FAMOUS DESIGN

72 M 2010
08219

11.11.2010 S.C. AC HELCOR S.R.L. IMUNVIRAL

73 M 2010
08220

11.11.2010 S.C. AC HELCOR S.R.L. VERMISTOP

74 M 2010
08196

11.11.2010 S.C. INA DESIGN COMPANY
S.R.L.

INA DESIGN

75 M 2010
08211

11.11.2010 STANDARD MARKETING S.R.L. FESTIVALUL MIRESEI

76 M 2010
08175

11.11.2010 S.C. SUPPLY FIT SOLUTIONS
S.R.L.

Astro Essences
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77 M 2010
08212

11.11.2010 S.C. RIG SERVICE S.A. RIG SERVICE SA WE ARE THE
PROFESSIONALS !

78 M 2010
08177

11.11.2010 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE Selected

79 M 2010
08178

11.11.2010 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE Elita

80 M 2010
08197

11.11.2010 S.C. CLOCK ADVERTISING
S.R.L.

Clasic e Fantastic

81 M 2010
08213

11.11.2010 S.C. GRECO PAN
INTERNATIONAL S.R.L.

pappu bakery

82 M 2010
08223

11.11.2010 STOICAN IULIAN AUTO LEADER Alege Liderul

83 M 2010
08224

11.11.2010 KOPAS KOZMETIK
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI

VIACTIV

84 M 2010
08214

11.11.2010 PATRASCANU IULIAN FL

85 M 2010
08199

11.11.2010 S.C. SOLE MIZO ROMANIA
S.R.L.

MIZO

86 M 2010
08200

11.11.2010 S.C. AUTOTECHNICA FLEET
SERVICES S.R.L.

ECO rent-a-car

87 M 2010
08176

11.11.2010 S.C. SUPPLY FIT SOLUTIONS
S.R.L.

XTREME CLEAN

88 M 2010
08215

11.11.2010 UNILEVER NV SIGNAL PROFESSIONAL

89 M 2010
08216

11.11.2010 CRISTIAN POPA GHID DE SUPERMARKET

90 M 2010
08217

11.11.2010 S.C. TOP HORECA S.R.L. eXpresSoft

91 M 2010
08201

11.11.2010 S.C. AUTOTECHNICA FLEET
SERVICES S.R.L.

ECO Car Hire

92 M 2010
08202

11.11.2010 S.C. AUTOTECHNICA FLEET
SERVICES S.R.L.

ECORENTAL

93 M 2010
08203

11.11.2010 S.C. AUTOTECHNICA FLEET
SERVICES S.R.L.

ECO-RENT

94 M 2010
08204

11.11.2010 S.C. MARSAL PRODUCTION
GROUP S.R.L.

Synclair

95 M 2010
08205

11.11.2010 S.C. MARSAL PRODUCTION
GROUP S.R.L.

SynGuard
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96 M 2010
08206

11.11.2010 S.C. MARSAL PRODUCTION
GROUP S.R.L.

TriBar

97 M 2010
08241

12.11.2010 CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. paticherie

98 M 2010
08242

12.11.2010 S.C. DARIN FASHION STYLE
S.R.L.

D.StylE

99 M 2010
08225

12.11.2010 S.C. DIVIZIA DE PAZA SI
ORDINE SJP S.R.L.

DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE SJP
SLATINA

100 M 2010
08243

12.11.2010 SOCIETATEA COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND S.R.L.

JW STEAKHOUSE BUCHAREST

101 M 2010
08226

12.11.2010 KLS STROMBERG LARGO &
KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
DEVELOPMENT AND
LICENSING LIMITED

Şoc

102 M 2010
08227

12.11.2010 PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA CONSTANTIN
ANCA

UnicatBiju

103 M 2010
08228

12.11.2010 KLS STROMBERG LARGO &
KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
DEVELOPMENT AND
LICENSING LIMITED

Star!

104 M 2010
08229

12.11.2010 KLS STROMBERG LARGO &
KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
DEVELOPMENT AND
LICENSING LIMITED

STAR SUDOKU

105 M 2010
08245

12.11.2010 S.C. MARCAMEDIAPRESS
S.R.L.

Marca de Neamţ şi Roman

106 M 2010
08230

12.11.2010 KLS STROMBERG LARGO &
KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
DEVELOPMENT AND
LICENSING LIMITED

STAR HOROSCOP

107 M 2010
08231

12.11.2010 KLS STROMBERG LARGO &
KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
DEVELOPMENT AND
LICENSING LIMITED

STAR INTEGRAME

108 M 2010
08233

12.11.2010 PAUNESCU ANA MARIA
PAUNESCU CARMEN NATALIA
PAUNESCU ANDREI
ALEXANDRU
PORFIRESCU IOANA

CENACLUL FLACARA
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109 M 2010
08232

12.11.2010 S.C. NOVA LENTI S.R.L. NOVA LENTI

110 M 2010
08246

12.11.2010 ACHIM ALIN
DOBRESCU MIHAI

desant

111 M 2010
08234

12.11.2010 MARINATE CHIORUS REMUS
MARIAN

ImoMania

112 M 2010
08236

12.11.2010 S.C. VEL PITAR S.A. Linea integralis

113 M 2010
08237

12.11.2010 S.C. BENGA AUTOLOGISTICS
S.R.L.

BENGA

114 M 2010
08238

12.11.2010 INTERVET INTERNATIONAL
BV

SOMACILL

115 M 2010
08239

12.11.2010 INTERVET INTERNATIONAL
BV

CLINDA-CURE

116 M 2010
08248

15.11.2010 S.C. BENCHI
ROMCOMTRADING S.R.L.

ELADA

117 M 2010
08249

15.11.2010 HORNOIU MARIA CRISTINA NAZ ANI TALENTE DE
NĂZDRĂVANI

118 M 2010
08265

15.11.2010 VLADUTOIU MARCEL MIHAI SIRENNE

119 M 2010
08266

15.11.2010 VLADUTOIU MARCEL MIHAI UNTAR

120 M 2010
08250

15.11.2010 S.C. TAIECOSTURILE S.R.L. ce Cost Experts www.cost-experts.ro

121 M 2010
08267

15.11.2010 IULIANA APETRI Atitudinea pentru schimbare

122 M 2010
08251

15.11.2010 MIHAI TRAISTARIU
ALINA TODASCA

MY SONG CONTEST

123 M 2010
08268

15.11.2010 S.C. TELESCHI S.R.L. SCHI ARENA snow and go!

124 M 2010
08253

15.11.2010 S.C. DA INFORMARE &
CONSULTANTA S.R.L.

nouă ni se fâlfâie!
www.FabricaDeSteaguri.eu

125 M 2010
08269

15.11.2010 DISCOVER FINANCIAL
SERVICES

DISCOVER ProtectBuy

126 M 2010
08259

16.11.2010 S.C. CHIRA'S GROUP
PROTECTION S.R.L.

C.G.P GROUP PROTECTION

127 M 2010
08255

15.11.2010 S.C. P&R ALACLASS GRUP
S.R.L.

Attraction
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128 M 2010
08270

15.11.2010 DISCOVER FINANCIAL
SERVICES

PROTECTBUY

129 M 2010
08258

15.11.2010 S.C. SAM FOREST S.R.L. ASI

130 M 2010
08271

15.11.2010 S.C. TAXI MONDIAL S.R.L. MONDIAL

131 M 2010
08272

15.11.2010 AQUAVENTURE DIVING
CENTER S.R.L.

AQUAVENTURE

132 M 2010
08254

15.11.2010 S.C. ENDRESS GROUP
ROMANIA S.R.L.

ENGINEERING INNOVATIONS
EXCELLENCE

133 M 2010
08252

15.11.2010 S.C. HASI GROUP COM S.R.L. FII LIPICIOS

134 M 2010
08260

15.11.2010 S.C. A.S.P. AGREGATE S.R.L. ASP

135 M 2010
08261

15.11.2010 S.C. MELLIS S.R.L. MELLIS

136 M 2010
08262

15.11.2010 S.C. MARPLUS S.R.L. ARMURA

137 M 2010
08263

15.11.2010 S.C. MARPLUS S.R.L. MiniHand

138 M 2010
08264

15.11.2010 CUTEANU GH. ELENA
PENSIUNEA AMBIENTAL
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Ambiental

139 M 2010
08273

15.11.2010 NACHIU ANCA SONIA TODAY MARKETING TRAINERS

140 M 2010
08297

16.11.2010 S.C. IFTPR S.R.L. Administrarea Cursei

141 M 2010
08274

16.11.2010 ZAMFIR FLORIN IOAN ZAMFIR FLORIN IOAN

142 M 2010
08275

16.11.2010 S.C. ROKOR TRADING S.R.L. ON AUTO

143 M 2010
08286

16.11.2010 S.C. MESOPOTAMIA FOOD
S.R.L.

Mesopotamia ALL GOOD

144 M 2010
08307

16.11.2010 S.C. RENEWABLE ENERGY
HOLDING S.R.L.

VERSSO

145 M 2010
08285

16.11.2010 S.C. NEWS TELEVISION
(ROMANIA) S.R.L.

b1

146 M 2010
08276

16.11.2010 S.C. PAY-OFF COMPANY
S.R.L.

PAY OFF COMPANY EXPERTIZĂ
ŞI CONSULTANŢĂ
FISCALITATE-IMPOZITE-TAXE
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147 M 2010
08287

16.11.2010 TUDORACHE
RADU-CONSTANTIN

VIBE club

148 M 2010
08308

16.11.2010 S.C. RENEWABLE ENERGY
HOLDING S.R.L.

CONTEGO

149 M 2010
08288

16.11.2010 POPESCU GILDA RAMONA ANGELICSIGN

150 M 2010
08309

16.11.2010 S.C. SHOPPING CENTER
NETWORK S.R.L.

Căştigi cheltuind!

151 M 2010
08277

16.11.2010 S.C. OMEGA CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

152 M 2010
08311

16.11.2010 CIOCEANU MARIAN BIO R

153 M 2010
08289

16.11.2010 S.C. NEWS TELEVISION
(ROMANIA) S.R.L.

aceeaşi lume.altă perspectivă

154 M 2010
08310

16.11.2010 CIOCEANU MARIAN CCRI CENTRUL CULTURAL
ROMÂNO-ISRAELIAN

155 M 2010
08290

16.11.2010 S.C. NEWS TELEVISION
(ROMANIA) S.R.L.

B1

156 M 2010
08278

16.11.2010 S.C. YU YING IMPEX S.R.L. CHARGE IT UP!

157 M 2010
08312

16.11.2010 CIOCEANU MARIAN ATESTAREA CALITĂŢII AC
C.N.T.C.

158 M 2010
08298

16.11.2010 S.C. TOTAL MEDIA S.R.L. OLT TV OLTv

159 M 2010
08313

16.11.2010 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

Centru Expert pricepuţi în renovări

160 M 2010
08291

16.11.2010 S.C. GREENLAND
INVESTMENT S.R.L.

Haiducul

161 M 2010
08279

16.11.2010 S.C. TRANS COMPREST S.R.L.

162 M 2010
08292

16.11.2010 S.C. GREENLAND
INVESTMENT S.R.L.

Haiduc

163 M 2010
08299

16.11.2010 S.C. IFTPR S.R.L. Soluţionarea Urgenţelor

164 M 2010
08300

16.11.2010 S.C. IFTPR S.R.L. Conducere Raţională

165 M 2010
08293

16.11.2010 S.C. SPORT CLUB FC PIATRA
OLT S.A.

FC OLT FOTBAL CLUB OLT
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166 M 2010
08314

16.11.2010 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

Centrul Expert pricepuţi în renovări

167 M 2010
08294

16.11.2010 S.C. IFPTR S.R.L. ProfiTraining

168 M 2010
08281

16.11.2010 S.C. DESERTA S.R.L. Strunga Baciului

169 M 2010
08301

16.11.2010 S.C. TOTAL MEDIA S.R.L. EVENIMENT DE OLT

170 M 2010
08315

16.11.2010 DINERS CLUB
INTERNATIONAL LTD

Diners Club INTERNATIONAL
ProtectBuy

171 M 2010
08295

16.11.2010 S.C. IFPTR S.R.L. Exploatarea Vehiculelor

172 M 2010
08282

16.11.2010 MIERLA-DUMITRU MARIUS apimella sănătate naturală

173 M 2010
08302

16.11.2010 S.C. IFTPR S.R.L. Siguranţa conducerii

174 M 2010
08296

16.11.2010 S.C. SPORT CLUB FC PIATRA
OLT S.A.

FC SLATINA FOTBAL CLUB
SLATINA

175 M 2010
08303

16.11.2010 S.C. IFTPR S.R.L. Conducere Economică

176 M 2010
08305

16.11.2010 S.C. IFTPR S.R.L. Safety-drive

177 M 2010
08306

16.11.2010 S.C. IFTPR S.R.L. Eco drive

178 M 2010
08284

16.11.2010 STEJAREL NICOLAE OLARU BEBE MAGIA

179 M 2010
08316

16.11.2010 S.C. MILLENIUM PRO DESIGN
S.R.L.

BestValue B

180 M 2010
08317

16.11.2010 MEXPRO HOLDING BV FORTUNA CLUB

181 M 2010
08318

16.11.2010 MEXPRO HOLDING BV FORTUNA PALACE

182 M 2010
08320

16.11.2010 S.C. ALEX STAR S.R.L. CAMARA DOMNEASCA
PROSPETIME DIN MUNTENIA

183 M 2010
08321

16.11.2010 S.C. ALEX STAR S.R.L. TOMINA Găteşte cu plăcere !

184 M 2010
08322

16.11.2010 S.C. EURO STANDARD TOTAL
S.R.L.

Euro Standard
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185 M 2010
08331

17.11.2010 S.C. KVB ECONOMIC S.A. KVB ECONOMIC

186 M 2010
08332

17.11.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. DORFER

187 M 2010
08333

17.11.2010 ENACHE TOMA I'm not famous but I'm aromanian Nu
hiu faimos ama hiu armân

188 M 2010
08325

17.11.2010 S.C. RADAN IMPEX S.R.L. radan CAPTEAZĂ GUSTURILE

189 M 2010
08334

17.11.2010 BOCU TRAIAN-MARIN-ADRIAN Societatea Medicală Română de
Educaţie Fizică şi Sport

190 M 2010
08339

17.11.2010 S.C. INTERFOOD
PROCESSING S.R.L.

DONER EXPRESS

191 M 2010
08338

17.11.2010 ILIESCU CARMEN ANDREEA PIVNIŢELE BRÂNCOVENILOR

192 M 2010
08335

17.11.2010 HARSAN VALENTIN REVISTA WOW

193 M 2010
08340

17.11.2010 BARBUR DIANA Mashenka

194 M 2010
08326

17.11.2010 S.C. LUSSAM S.R.L. Lussam PIZZERIA CELENTANO
Descoperiti gustul dorit PIZZERIA
CELENTANO www.celentano.ro
www.lussam.ro

195 M 2010
08323

17.11.2010 S.C. ROMPETROL S.A. TRG KazMunayGas Group Member
The Rompetrol Group Corporate
Center

196 M 2010
08336

17.11.2010 DEHELEAN NICULINA CĂMARA BUNICII

197 M 2010
08341

17.11.2010 BALCAN MIHAELA
FLORENTINA

Aleg să fiu Eu

198 M 2010
08337

17.11.2010 ILIESCU CARMEN ANDREEA TĂRGUŞORUL BRĂNCOVENILOR

199 M 2010
08342

17.11.2010 PETRE MARIUS ŞERBAN Faintbook

200 M 2010
08343

17.11.2010 PETRE MARIUS ŞERBAN Badpolitics

201 M 2010
08344

17.11.2010 UNILEVER NV Unilever pure it Impressions

202 M 2010
08327

17.11.2010 S.C. PRO TV S.A. DOAMNE de POVESTE
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

203 M 2010
08328

17.11.2010 S.C. DEPAL S.R.L. LEGUMY CHIPS

204 M 2010
08345

17.11.2010 S.C. ROYALBIT S.R.L. Royalbit

205 M 2010
08347

17.11.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

ÎnTRECEREA Anilor

206 M 2010
08346

17.11.2010 S.C. ROYALBIT S.R.L. Noteincatalog

207 M 2010
08329

17.11.2010 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Centrul de Limbi Străine LOGOS
Universitatea din Piteşti

208 M 2010
08324

17.11.2010 S.C. ROMPETROL S.A. TRG KazMunayGas Group Member
The Rompetrol Group Corporate
Center

209 M 2010
08244

12.11.2010 S.C. JUGANARU ART S.R.L. MIA hainute cu stil

210 M 2010
08330

17.11.2010 SANDU CRISTIAN DIAMANTUL SANATATII
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(210) M 2010 06745
(151) 12.11.2010
(732) IOANA SOVAR, Şos. Colentina nr.

11, bl. R26, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) TOMA PINCHIS, Str. Bujorului
nr.46, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VIVO

  
(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.
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 06995
(151) 16.11.2010
(732) S.C. PAN GROUP S.A., Calea

Bucureşti nr. 173, Judeţul Dolj,
200620, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Bob de Aur

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:260502; 270524;

290101; 290106;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06996
(151) 16.11.2010
(732) S.C. PAN GROUP S.A., Calea

Bucureşti nr. 173, Judeţul Dolj,
200620, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Mălai extra pentru mămăliguţă rapidă

(591) Culori revendicate:galben, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:270506; 270524;

290102;  
(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.
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 07859
(151) 15.11.2010
(732) S.C. RECREATION CORNER

S.R.L., Str. Emil Botta nr. 3, bl.
M105, sc. 2, et. 8, ap. 72, Camera 1,
sector 3, 031073, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOBBY CAFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08044
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MozArt

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08045
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AbraExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08046
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FortExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i

impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08054
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Colorissimo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08055
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08035
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Expoclar

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08047
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AbraMix

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08048
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ForteMix

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
produse pentru conservarea şi imper-
meabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08036
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08037
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AgregArt

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08038
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ProtectMix

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

1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08056
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ColorArt

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08039
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08057
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TorcretExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08040
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HidroExpert

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

1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08041
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PavArt

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08058
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08049
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DrumExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08042
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HidroMix

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

1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08043
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Asamblart

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08050
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08074
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PardoBet

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08075
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

StructMix

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

1 Produse chimice destinate industriei.
P r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08059
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PardoExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08060
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08061
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PoroExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08051
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DrumMix

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08052
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RapidMix

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08053
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08062
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CavExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08063
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PardoMix

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08064
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CavMix

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08065
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08066
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FluidExpert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08067
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EgalBet

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08068
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FluidMix

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08069
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08070
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SapaBet

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08071
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SapaMix

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08072
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BazaBet

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08073
(151) 15.11.2010
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

StructBet



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

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

1 Produse chimice destinate industriei,
p r o d u s e  p e n t r u  c o n s e r v a r e a  ş i
impermeabilizarea cimentului.
19 Materiale de construcţie nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08150
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AKTIS DIVISION S.R.L., Str.

Preot Alexandru Dumitrescu nr. 75,
judeţul Constanţa, , CUMPANA
ROMANIA 

(540)

Mr. SLANCI

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

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a

seminţelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Ambalarea seminţelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08187
(151) 11.11.2010
(732) S.C. ARTLINE CONCEPT

STUDIO S.R.L., B-dul Primăverii nr.
39, ap. 1, parter şi demisol, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OKSANA ARTLINE CONCEPT

  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08188
(151) 17.11.2010
(732) ORDINUL CONSILIERILOR

JURIDICI DIN ROMANIA
(OCJR), Str. Tudor Arghezi nr. 26,
sc. A, et. 3, ap. 33, sector 2, 020946,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OCJR JUSTITIA ET VERITAS

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

  
(531) Clasificare Viena:030716; 050302;

051304; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine;
servicii profesionale de asistenţă directă
pentru operaţii sau funcţii ale unor
întreprinderi comerciale.
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 08179
(151) 11.11.2010
(732) S.C. NACOM S.R.L., Bdul. Brăilei

nr. 31, bl. 31, ap. 2, Judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

ROYAL SOAP

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08180
(151) 11.11.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)
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FARES CEAIUL CASEI

  
(531) Clasificare Viena:050708; 051301;

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

clase:
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08189
(151) 11.11.2010
(732) GHEORGHIU IRINA, Str. Rabat nr.

15, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

T tartelier

(591) Culori revendicate:violet, alb

  
(531) Clasificare Viena:270514; 270521;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08181
(151) 11.11.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - DIUROSEPT

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

270701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 08190
(151) 11.11.2010
(732) S.C. MEDIPARK HERBAL S.R.L.,

B-dul Gheorghe ŞIncai nr. (3-5) 9, bl.
3, sc. C, ap. 7, sector 4, 040312,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

dietmax patch

(591) Culori revendicate:mov
(531) Clasificare Viena:270515; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Plasturi de slăbire (cu scop medical).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08191
(151) 11.11.2010
(732) S.C. MEDIPARK HERBAL S.R.L.,

B-dul Gheorghe ŞIncai nr. (3-5) 9, bl.
3, sc. C, ap. 7, sector 4, 040312,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Medipark Herbal

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270515;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08192
(151) 11.11.2010
(732) S.C. MEDIPARK HERBAL S.R.L.,

B-dul Gheorghe ŞIncai nr. (3-5) 9, bl.
3, sc. C, ap. 7, sector 4, 040312,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Max Power Herbal Coffee
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(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
30 Cafea naturală din plante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08193
(151) 11.11.2010
(732) S.C. CIA ABOLIV S.R.L., Str. Morii

nr. 99A, Jud. Cluj, , MIHAI
VITEAZU ROMANIA 

(540)

BRIO-SALAM SECUIESC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, extracte din carne, vânat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08194
(151) 11.11.2010
(732) P.F .A .  PASCU RAZVAN

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

(540)

PonturiBune

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08195
(151) 11.11.2010
(732) P.F .A .  P A S CU RAZVAN

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

(540)

StiuUnLoc

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08182
(151) 11.11.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - GINOSEPT

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08221
(151) 11.11.2010
(732) S.C. JEKORIP FIRST S.R.L., B-dul.

I.C. Brătianu nr. 131, Incinta
Somaco-Romtextil, Jud. Constanţa,
900307, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

TORTURI SUPER

(591) Culori revendicate:maro, galben, roz,
fuchsia, albastru

  
(531) Clasificare Viena:031316; 031325;

080116; 130101; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Produse (necuprinse în alte clase),
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice (decoruri şi decoraţiuni din
plastic pentru torturi şi prăjituri).
30 Produse de patiserie şi cofetărie (decoruri
şi decoraţiuni din comestibile pentru torturi şi
prăjituri), făină şi preparate făcute din cereale
(materii prime pentru patiserie şi cofetărie).
35 Gestiunea afacerilor comerciale şi
administraţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08183
(151) 11.11.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - GLICOSTAT

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08222
(151) 11.11.2010
(732) S.C. APELE NATURALE S.R.L.,

jud. Vrancea, , COM. JARIŞTEA
ROMANIA 

(540)

OK

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08207
(151) 11.11.2010
(732) S.C. MARSAL PRODUCTION

GROUP S.R.L., Str. Gării nr. 657 B,
judeţul Prahova, , FILIPEŞTII DE
PĂDURE ROMANIA 

(540)

SynPack

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

clase:
16 Filme din material plastic, cu bariera joasă
la transmisia de gaze şi vapori de apă, utilizate
ca ambalaje alimentare şi nonalimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08184
(151) 11.11.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - HEMORLAX

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08185
(151) 11.11.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - HEPATOCOL

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08186
(151) 11.11.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

FARES - PROFESIONIŞTII
PLANTELOR - SVELTAFLOR

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08218
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

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

(540)

ASAPRIM

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08208
(151) 11.11.2010
(732) OFICIUL DE STAT PENTRU

INVENTII SI MARCI, Str. Ion
Ghica nr. 5, sector 3, 70018,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DE LA O SIMPLĂ IDEE LA SUCCES !

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia 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.
40 Tratament de materiale.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08174
(151) 11.11.2010
(732) ROMAGNOLI ALIN CRISTIAN,

B-dul Camil Ressu, nr. 68, bl. 2, sc.A,
et. 7, ap.32, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IL PECCATO

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08209
(151) 11.11.2010
(732) OFICIUL DE STAT PENTRU

INVENTII SI MARCI, Str. Ion
Ghica nr. 5, sector 3, 70018,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RRPI - Tribuna Sistemului Proprietăţii
Industriale

(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.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 08210
(151) 11.11.2010
(732) S.C. RUVE PRESS S.R.L., Str.

Nicolae G Caramfil nr. 32, bl. 1B, sc.
2, ap. 24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

16 Publicaţii; produse de imprimerie.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08219
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

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

(540)

IMUNVIRAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08220
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

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

(540)

VERMISTOP
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08196
(151) 11.11.2010
(732) S.C. INA DESIGN COMPANY

S.R.L., Str. Nicolina nr. 10, bl. 937,
sc. B, et. 4, ap. 13, judeţul Iaşi,
700733, IAŞI ROMANIA 

(540)

INA DESIGN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte.
42 Servicii de creaţie vestimentară (design
vestimentar).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08211
(151) 11.11.2010
(732) STANDARD MARKETING S.R.L.,

Str. Precupeţii Vechi nr. 27, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL MIRESEI

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08175
(151) 11.11.2010
(732) S.C. SUPPLY FIT SOLUTIONS

S.R.L., Str. Dr. Nicolae Tomescu nr.
23, sector 5, 050595, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Astro Essences

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Lichid spălare parbriz.
5 Odorizante auto.
35 Vânzare; regruparea în avantajul terţilor a
odorizantelor auto, lichid spălare parbriz (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08212
(151) 11.11.2010
(732) S.C. RIG SERVICE S.A., Str. Marc

A u r e l i u  n r .  1 8 ,  9 0 0 7 4 4 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

RIG SERVICE SA WE ARE THE
PROFESSIONALS !

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260110; 260307;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii.
39 Transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08177
(151) 11.11.2010
(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 Selected

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
bej, galben, albastru, roz, mov

  
(531) Clasificare Viena:020508; 020717;

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

clase:
16 Ambalaje cuprinse în această clasă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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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 08178
(151) 11.11.2010
(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 Elita

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 250119;

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

clase:
16 Ambalaje cuprinse în această clasă.
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 08197
(151) 11.11.2010
(732) S.C. CLOCK ADVERTISING

S.R.L., Str. 13 Decembrie nr. 9, bl. 8,
ap.31, judeţul Braşov, , BRAŞOV
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)

Clasic e Fantastic

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020710; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08213
(151) 11.11.2010
(732) S . C .  G R E C O  P A N

INTERNATIONAL S.R.L., Bd.
Basarabia nr. 118, bl. L13 C+D, sc. 1,
et. 7, ap. 13, sector 2, 022135,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pappu bakery

(591) Culori revendicate:bej (Cod Pantone
4645 C), maro (Cod Pantone 4645 C)

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270507;

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

clase:
30 Pâine şi produse de patiserie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a pâinii şi
a produselor de patiserie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08223
(151) 11.11.2010
(732) STOICAN IULIAN, Str. Răcătău nr.

58, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTO LEADER Alege Liderul

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261121;

270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; import; regruparea în avantajul
terţilor a pieselor şi accesoriilor pentru
autovehicule (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Reparaţii, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor, spălarea automobilelor,
curăţarea automobilelor, inspecţia tehnică
periodică a autovehiculelor, vulcanizarea
pneurilor, reşaparea pneurilor, tratament
pentru prevenirea ruginii la autovehicule,
spălarea automobilelor, repararea tapiţeriei
automobilelor, vopsitorie autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08224
(151) 11.11.2010
(732) K O P A S  K O Z M E T I K

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

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

(540)

VIACTIV



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

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

clase:
3 Creme, emulsii, loţuni, geluri şi uleiuri
pentru mâini, ten şi picioare; măşti faciale;
fonduri de ten; pudre pentru machiaj, pudre
care se folosesc după baie; parfumuri, apă de
toaletă, apă de colonie, apă parfumată de uz
personal; preparate pentru baie şi duş şi
anume săruri nemedicinale, spume, şampon,
ulei, geluri pentru baie şi duş; produse pentru
epilat; deodorante de uz personal; preparate
pentru îngrijirea părului şi anume vopsele de
păr; produse pentru atenuarea/decolorarea
culorii părului; preparate pentru ondularea,
fixarea şi îndreptarea/aranjarea părului, şi
anume loţiuni de păr, produse sub formă de
pudră pentru păr; şampoane de păr, balsamuri
pentru păr, preparate pentru modelarea părului
(styling), şi anume spray-uri pentru păr;
loţiuni şi briantină pentru păr; produse folosite
pentru bărbierit şi anume creme de ras, spume,
loţiuni de ras; produse folosite pentru
machiajul tenului şi al ochilor şi anume,
farduri pentru ochi, mascara, produse pentru
conturat ochii, creioane pentru conturat ochii;
produse preparate pentru a fi folosite pentru
buze şi anume rujuri, luciu pentru buze(gloss),
produse pentru conturat buzele; preparate
pentru îngrijirea dinţilor şi a gurii şi anume
pastă de dinţi, prafuri pentru dinţi, ape de gură
nemedicinale, spray-uri de gură nemedicinale,
produse folosite pentru îngrijirea şi
ornamentarea unghiilor şi anume ojă pentru
unghii, produse pentru întărirea unghiilor,
produse nutritive pentru unghii, produse
pentru înlăturarea ojei, geluri pentru
manicură; preparate cosmetice pentru bronzat;
produse care oferă pielii un aspect bronzat
fără expunere la soare; produse care se
folosesc pentru a face tenul mai
luminos/pentru decolorarea pielii; preaparate
antirid; săpunuri de toaletă, săpunuri
dezodorizante; preparate pentru îngrijirea

bebeluşilor pentru scopuri nemedicinale şi
anume şampoane pentru bebeluşi, uleiuri
pentru bebeluşi, loţiuni şi creme pentru pentru
bebeluşi, ţesături pre-umectate cu cosmetice,
colonie pentru bebeluşi, pudre pentru
bebeluşi, geluri pentru curăţarea mâinilor
bebeluşilor, creme de mâini pentru bebeluşi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08214
(151) 11.11.2010
(732) PATRASCANU IULIAN, Str. Baba

Novac nr. 16, bl. 23, sc. 3, ap. 125,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FL

(591) Culori revendicate:grena (Cod
Pantone 193 C), negru

  
(531) Clasificare Viena:270517; 270519;

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

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 08199
(151) 11.11.2010
(732) S.C. SOLE MIZO ROMANIA

S.R.L., DN 69, DJ 216 Bifurcaţie 4,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

MIZO

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08200
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L., Bdul Theodor
Pallady nr. 47, intrarea A, etaj 1, birou
nr. 1, sector 3, 032258, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ECO rent-a-car

(591) Culori revendicate:negru, galben

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră.
16 Hârtie, articole din hârtie, carton şi articole
din carton, imprimate; papetărie.
35 Servicii legate de promovarea şi
publicitatea activităţilor de leasing operaţional
şi financiar de vehicule şi a serviciilor de
comerţ cu vehicule.
36 Servicii de leasing financiar (finanţare) cu
privire la vehicule, servicii de management al
poliţelor de asigurare şi pretenţiilor derivate
din asigurare, în legătură cu activitatea de
comerţ şi leasing de vehicule. 
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39 Activităţi de transport, închiriere şi leasing
(operaţional) de vehicule, servicii de
informare la distanţă, respectiv servicii de
informare interactivă şi on-line cu privire la
închiriere de vehicule, transport, călătorii şi
cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08176
(151) 11.11.2010
(732) S.C. SUPPLY FIT SOLUTIONS

S.R.L., Str. Dr. Nicolae Tomescu nr.
23, sector 5, 050595, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

XTREME CLEAN

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

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

clase:
3 Lichid spălare parbriz.
35 Vânzare; regruparea în avantajul terţilor a
lichidului de spălare parbriz (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08215
(151) 11.11.2010
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

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

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

(540)

SIGNAL PROFESSIONAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru îngrijirea dinţilor, apă de
gură nemedicamentoasă, preparate pentru
şlefuirea dinţilor (dental polish), pudră pentru
dinţi.
21 Periuţe de dinţi, ustensile şi articole pentru
curăţarea şi îngrijirea dinţilor, limbii şi a
gingiilor; scobitori, suporturi pentru periuţe de
dinţi şi scobitori, niciunul din acestea nefiind
din metale preţioase, aţă dentară, ustensile de
toaletă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08216
(151) 11.11.2010
(732) CRISTIAN POPA, Str. Năsăud nr.

64, bl. 32, sc. 3, ap. 85, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GHID DE SUPERMARKET

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08217
(151) 11.11.2010
(732) S.C. TOP HORECA S.R.L., Parcul

de Afaceri Metav, Str. Biharia nr.
67-77, clădirea H, et. 2, sector 1,
013981, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eXpresSoft

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
orange

(531) Clasificare Viena:261113; 270509;
270515; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08201
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L., Bdul Theodor
Pallady nr. 47, intrarea A, etaj 1, birou
nr. 1, sector 3, 032258, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
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ECO Car Hire

(591) Culori revendicate:galben, negru

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră.
16 Hârtie, articole din hârtie, carton şi articole
din carton, imprimate; papetărie.
35 Servicii legate de promovarea şi
publicitatea activităţilor de leasing operaţional
şi financiar de vehicule şi a serviciilor de
comerţ cu vehicule.
36 Servicii de leasing financiar (finanţare) cu
privire la vehicule, servicii de management al
poliţelor de asigurare şi pretenţiilor derivate
din asigurare, în legătură cu activitatea de
comerţ şi leasing de vehicule. 
39 Activităţi de transport, închiriere şi leasing
(operaţional) de vehicule, servicii de
informare la distanţă, respectiv servicii de
informare interactivă şi on-line cu privire la
închiriere de vehicule, transport, călătorii şi
cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08202
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L., Bdul Theodor
Pallady nr. 47, intrarea A, etaj 1, birou
nr. 1, sector 3, 032258, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ECORENTAL

(591) Culori revendicate:galben, negru

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră.
16 Hârtie, articole din hârtie, carton şi articole
din carton, imprimate; papetărie.
35 Servicii legate de promovarea şi
publicitatea activităţilor de leasing operaţional
şi financiar de vehicule şi a serviciilor de
comerţ cu vehicule.
36 Servicii de leasing financiar (finanţare) cu
privire la vehicule, servicii de management al
poliţelor de asigurare şi pretenţiilor derivate
din asigurare, în legătură cu activitatea de
comerţ şi leasing de vehicule. 
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39 Activităţi de transport, închiriere şi leasing
(operaţional) de vehicule, servicii de
informare la distanţă, respectiv servicii de
informare interactivă şi on-line cu privire la
închiriere de vehicule, transport, călătorii şi
cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08203
(151) 11.11.2010
(732) S.C. AUTOTECHNICA FLEET

SERVICES S.R.L., Bdul Theodor
Pallady nr. 47, intrarea A, etaj 1, birou
nr. 1, sector 3, 032258, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ECO-RENT

(591) Culori revendicate:galben, negru

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră.
16 Hârtie, articole din hârtie, carton şi articole
din carton, imprimate; papetărie.

35 Servicii legate de promovarea şi
publicitatea activităţilor de leasing operaţional
şi financiar de vehicule şi a serviciilor de
comerţ cu vehicule.
36 Servicii de leasing financiar (finanţare) cu
privire la vehicule, servicii de management al
poliţelor de asigurare şi pretenţiilor derivate
din asigurare, în legătură cu activitatea de
comerţ şi leasing de vehicule. 
39 Activităţi de transport, închiriere şi leasing
(operaţional) de vehicule, servicii de
informare la distanţă, respectiv servicii de
informare interactivă şi on-line cu privire la
închiriere de vehicule, transport, călătorii şi
cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08204
(151) 11.11.2010
(732) S.C. MARSAL PRODUCTION

GROUP S.R.L., Str. Gării nr. 657 B,
judeţul Prahova, , FILIPEŞTII DE
PĂDURE ROMANIA 

(540)

Synclair

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

clase:
16 Filme din material plastic utilizate ca
ambalaje alimentare şi nonalimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08205
(151) 11.11.2010
(732) S.C. MARSAL PRODUCTION

GROUP S.R.L., Str. Gării nr. 657 B,
judeţul Prahova, , FILIPEŞTII DE
PĂDURE ROMANIA 

(540)

SynGuard

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

clase:
16 Filme din material plastic, cu bariera înaltă
la transmisia de gaze şi vapori de apă, utilizate
ca ambalaje alimentare şi nonalimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08206
(151) 11.11.2010
(732) S.C. MARSAL PRODUCTION

GROUP S.R.L., Str. Gării nr. 657 B,
judeţul Prahova, , FILIPEŞTII DE
PĂDURE ROMANIA 

(540)

TriBar

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

clase:
16 Filme din material plastic, cu bariera medie
la transmisia de gaze şi vapori de apă, utilizate
ca ambalaje alimentare şi nonalimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08241
(151) 12.11.2010
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

Bdul. Bucureştii Noi nr. 140, sector 1,
012367, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

paticherie

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08242
(151) 12.11.2010
(732) S.C. DARIN FASHION STYLE

S.R.L., Str. Pecetei nr. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

D.StylE

(591) Culori revendicate:roz, alb

  
(531) Clasificare Viena:020307; 020316;

260201; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

dinţilor.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08225
(151) 12.11.2010
(732) S.C. DIVIZIA DE PAZA SI

ORDINE SJP S.R.L., Str. Drăgăneşti
nr. 9, Corpul B, Jud. Olt, 230067,
SLATINA ROMANIA 

(540)

DIVIZIA DE PAZĂ ŞI ORDINE SJP
SLATINA

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08243
(151) 12.11.2010
(732) SOCIETATEA COMPANIILOR

HOTELIERE GRAND S.R.L., Calea
13 Septembrie nr. 90, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JW STEAKHOUSE BUCHAREST

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08226
(151) 12.11.2010
(732) KLS STROMBERG LARGO &

KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
D E V E L O P M E N T  A N D
LICENSING LIMITED, Str. Kostaki
Pendelidi nr. 1, Clădirea Kolokasides,
etaj 3, 1010, NICOSIA CIPRU 

(540)

Şoc

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08227
(151) 12.11.2010
(732) P E R S O A N A  F I Z I C A

AUTORIZATA CONSTANTIN
ANCA, Str. Liviu Rebreanu nr. 29, bl.
M36, sc. 1, et. 7, ap. 32, sector 3,
031778, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UnicatBiju

  
(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.
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 08228
(151) 12.11.2010
(732) KLS STROMBERG LARGO &

KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
D E V E L O P M E N T  A N D
LICENSING LIMITED, Str. Kostaki
Pendelidi nr. 1, Clădirea Kolokasides,
etaj 3, 1010, NICOSIA CIPRU 

(540)

Star!

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08229
(151) 12.11.2010
(732) KLS STROMBERG LARGO &

KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
D E V E L O P M E N T  A N D
LICENSING LIMITED, Str. Kostaki
Pendelidi nr. 1, Clădirea Kolokasides,
etaj 3, 1010, NICOSIA CIPRU 

(540)

STAR SUDOKU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08245
(151) 12.11.2010
(732) S.C. MARCAMEDIAPRESS S.R.L.,

Str. Calistrat Hogaş nr. 3, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
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)

Marca de Neamţ şi Roman

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08230
(151) 12.11.2010
(732) KLS STROMBERG LARGO &

KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
D E V E L O P M E N T  A N D
LICENSING LIMITED, Str. Kostaki
Pendelidi nr. 1, Clădirea Kolokasides,
etaj 3, 1010, NICOSIA CIPRU 

(540)

STAR HOROSCOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08231
(151) 12.11.2010
(732) KLS STROMBERG LARGO &

KLEBB MEDIA MANAGEMENT
FILM AND TRADEMARK
D E V E L O P M E N T  A N D
LICENSING LIMITED, Str. Kostaki
Pendelidi nr. 1, Clădirea Kolokasides,
etaj 3, 1010, NICOSIA CIPRU 

(540)

STAR INTEGRAME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08233
(151) 12.11.2010
(732) PAUNESCU ANA MARIA, Str.

Dionisie Lupu nr. 84, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PAUNESCU CARMEN NATALIA,
Str. Dionisie Lupu nr. 84, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) P A U N E S C U  A N D R E I
ALEXANDRU, Str. Dionisie Lupu nr.
64, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) PORFIRESCU IOANA, Str.
Dionisie Lupu nr. 84, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CENACLUL FLACARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Activităţi culturale.
42 Servicii de creaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08232
(151) 12.11.2010
(732) S.C. NOVA LENTI S.R.L., Str.

Tunari nr. 81, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NOVA LENTI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08246
(151) 12.11.2010
(732) ACHIM ALIN, Sat Sînandrei nr. 426,

Jude ţul Timiş ,  ,  COMUNA
SÎNANDREI ROMANIA 

(732) DOBRESCU MIHAI, Bdul. Take
Ionescu nr. 10-16, sc. A, et. 8, ap. 26,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

desant

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi culturale şi artistice;
divertisment; educaţie; instruire. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08234
(151) 12.11.2010
(732) MARINATE CHIORUS REMUS

MARIAN, Str. Dorohoi nr. 10, bl.
EF24, sc. 2, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ImoMania

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltarehaedware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08236
(151) 12.11.2010
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, jud Valcea, , RAMINCU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Linea integralis

(591) Culori revendicate:ocru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270511;

270524; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08237
(151) 12.11.2010
(732) S.C. BENGA AUTOLOGISTICS

S.R.L., Şos. Bucureşti nr. 45-49, et. 1,
cam. 08, Sat Ciorogârla, judeţul Ilfov,
,  COMUNA CIOROGÂRLA
ROMANIA 

(540)

BENGA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor (logistica).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08238
(151) 12.11.2010
(732) INTERVET INTERNATIONAL

BV, Wim de Korverstraat 35, 5831,
AN BOXMEER NETHERLANDS 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SOMACILL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente şi produse farmaceutice de uz
veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08239
(151) 12.11.2010
(732) INTERVET INTERNATIONAL

BV, Wim de Korverstraat 35, 5831,
AN BOXMEER NETHERLANDS 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CLINDA-CURE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente şi produse farmaceutice de uz
veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08248
(151) 15.11.2010
(732) S . C .  B E N C H I

ROMCOMTRADING S.R.L., Şos.
Colentina nr. 17, bl. OD41, sc. 1, ap.
41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ELADA
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(531) Clasificare Viena:260323; 260418;
270519;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08249
(151) 15.11.2010
(732) HORNOIU MARIA CRISTINA,

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 7, bl. G2,
sc. A, et. 3, ap. 86, sector 3, 030503,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NAZ ANI TALENTE DE NĂZDRĂVANI

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08265
(151) 15.11.2010
(732) VLADUTOIU MARCEL MIHAI,

Str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. A, et.
4, ap. 19, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

SIRENNE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi a
articolelor care servesc la acoperirea capului
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08266
(151) 15.11.2010
(732) VLADUTOIU MARCEL MIHAI,

Str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. A, et.
4, ap. 19, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

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

29 Grăsimi tartinabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08250
(151) 15.11.2010
(732) S.C. TAIECOSTURILE S.R.L., Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 101L, parter,
camera 10, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

ce Cost Experts www.cost-experts.ro

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

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

clase:
35 Consultanţă pentru conducerea afacerilor;
consultanţă profesională în afaceri; asistenţă
în managementul afacerilor; informaţii despre
afaceri; publicitate.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08267
(151) 15.11.2010
(732) IULIANA APETRI, Aleea Lalelelor

nr. 12, bl. 117, sc. E, ap. 6, jud.
Suceava, 720248, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

Atitudinea pentru schimbare

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08251
(151) 15.11.2010
(732) MIHAI TRAISTARIU, Str.

Dezrobirii nr. 124, bl. IS2, sc. A, ap.
103 ,  Jude ţu l  Cons t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) ALINA TODASCA, Str. Rediu Bl.
Diana Tronson 2, et. 2, ap. 15, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

MY SONG CONTEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08268
(151) 15.11.2010
(732) S.C. TELESCHI S.R.L., Piaţa

Mărăşti nr. 59, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

SCHI ARENA snow and go!

(591) Culori revendicate:gri (Cod Pantone
cool gray 7C), albastru (Cod Pantone
301C)

  
(531) Clasificare Viena:020108; 270515;

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

clase:
41 Activităţi organizate pe părtiile de
schi,închirierea părtiilor de schi;exploatarea
instalaţiilor sportive;organizare de competiţii
sportive;închiriere echipament sport;instruire
,activităţi sportive;timp liber,servicii de
organizare  t imp l iber ;parcur i  de
agrement,parcuri de distracţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08253
(151) 15.11.2010
(732) S.C. DA INFORMARE &

CONSULTANTA S.R.L., Drumul
Taberei nr. 83, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

nouă ni se fâlfâie!
www.FabricaDeSteaguri.eu

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

  
(531) Clasificare Viena:040521; 240701;

270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; steaguri, pavilioane, fanioane,
drapele.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08269
(151) 15.11.2010
(732) D I S C O V E R  F I N A N C I A L

SERVICES, 2500 Lake Cook Road,
60015, RIVERWOODS S.U.A. IL

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

(540)

DISCOVER ProtectBuy

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260418;

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

clase:
36 Servicii financiare, şi anume, servicii
bancare, servicii de card de credit, servicii de
card de debit şi tranzacţii la punctul de
vânzare; servicii de consultanţă financiară
referitoare la metodologia de securitate pentru
criptarea informaţiilor de plată şi a datelor
conexe; servicii de autentificare a
cumpărătorului şi a comerciantului pentru
tranzacţiile financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08259
(151) 16.11.2010
(732) S . C .  C H I R A ' S  G R O U P

PROTECTION S.R.L., Str. Andrei
Şaguna nr. 394, Judeţul Braşov,
507015, BOD SAT ROMANIA 

(540)

C.G.P GROUP PROTECTION

  
(531) Clasificare Viena:240115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor, precum şi servicii de consultanţă în
domeniu; servicii de pază a transporturilor de
bunuri şi valori importante precum şi servicii
de consultanţă în domeniu; servicii de
protecţie personală specializată, denumită
gardă de corp şi servicii de consultanţă în
domeniu; asigurarea ordinii şi siguranţei în
incinta arenelor sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08255
(151) 15.11.2010
(732) S.C. P&R ALACLASS GRUP

S.R.L., Str. Crinului nr. 78, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Attraction

(591) Culori revendicate:roz lila şi violet

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241725;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; 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
în 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.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08270
(151) 15.11.2010
(732) D I S C O V E R  F I N A N C I A L

SERVICES, 2500 Lake Cook Road,
60015, RIVERWOODS S.U.A. IL

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

(540)

PROTECTBUY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii financiare, şi anume, servicii
bancare, servicii de card de credit, servicii de
card de debit şi tranzacţii la punctul de
vânzare; servicii de consultanţă financiară
referitoare la metodologia de securitate pentru
criptarea informaţiilor de plată şi a datelor
conexe; servicii de autentificare a
cumpărătorului şi a comerciantului pentru
tranzacţiile financiare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08258
(151) 15.11.2010
(732) S.C. SAM FOREST S.R.L., Str.

Mircea Cel Bătrân nr. 8A, et. 1, Jud.
Dâmboviţa, 130023, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

ASI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii de programare; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08271
(151) 15.11.2010
(732) S.C. TAXI MONDIAL S.R.L.,

Str.Baba Novac nr.17, bl.G13, scara 1,
parter, apartament 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MONDIAL

(591) Culori revendicate:gri, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:

38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08272
(151) 15.11.2010
(732) A Q U A V E N T U R E  D I V I N G

CENTER S.R.L., Str. Căpitan
Dobrilă Eugeniu nr. 11, bl. V3, sc. C,
ap .  47 ,  jud .  Constan ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

AQUAVENTURE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Servicii de scufundări de agrement.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08254
(151) 15.11.2010
(732) S . C .  E N D R E S S  G R O U P

ROMANIA S.R.L., str. Făgăraşului
nr. 21, sc. C, ap. 2, judeţul Caraş
Severin, , REŞIŢA ROMANIA 

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

(540)
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ENGINEERING INNOVATIONS
EXCELLENCE

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 150721;

260116; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decit cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
9 Motoare electrice, 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
înregistrare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare,
exctintoare.
11 Motoare termice, aparate de iluminat, de
încălzit, de producerea vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08252
(151) 15.11.2010
(732) S.C. HASI GROUP COM S.R.L.,

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

(540)

FII LIPICIOS

(591) Culori revendicate:galben, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08260
(151) 15.11.2010
(732) S.C. A.S.P. AGREGATE S.R.L., Str.

Negoiu, bloc de locuinţe nr. 147,
Judeţul Braşov, , FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

(540)

ASP

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitile.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
36 Asigurări şi afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
43 Restaurant şi cazare temporară.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08261
(151) 15.11.2010
(732) S.C. MELLIS S.R.L., Str. Moldovei

nr. 5, Judeţul Cluj, 400349, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

MELLIS

(591) Culori revendicate:oranj, roz, auriu
  
(531) Clasificare Viena:010104; 260403;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; publicitatea on-line într-o reţea
computerizată, distribuire de materiale
publicitare (broşuri, fluturaşi, imprimate,
eşantioane); prezentarea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare; import-export;
toate acestea pentru serviciile din clasa 43.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08262
(151) 15.11.2010
(732) S.C. MARPLUS S.R.L., Str.

Someşului nr. 25, Judeţul Mureş,
5 4 0 1 5 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

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

(540)

ARMURA

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
echipamente de protecţie; extinctoare.
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
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08263
(151) 15.11.2010
(732) S.C. MARPLUS S.R.L., Str.

Someşului nr. 25, Judeţul Mureş,
5 4 0 1 5 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

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

(540)

MiniHand

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni



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

(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08264
(151) 15.11.2010
(732) C U T E A N U  G H .  E L E N A

PENSIUNEA AMBIENTAL
I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Unirii nr. 72,
Jude ţul  Mehedin ţ i ,  220112,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

Ambiental

(591) Culori revendicate:verde deschis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010104; 270511;

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

clase:
43 Servicii de cazare şi masă în hoteluri,
pensiuni şi alte unităţi de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08273
(151) 15.11.2010
(732) NACHIU ANCA SONIA, Str.

Câmpia Libertăţii nr. 27, bl. 42, ap.
35, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TODAY MARKETING TRAINERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
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pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08297
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFTPR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Administrarea Cursei

  
(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.
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; import-export; lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08274
(151) 16.11.2010
(732) ZAMFIR FLORIN IOAN, Str.

Nicorita nr. 14, bl. 14, et. 3, ap. 15,
Judeţul Iaşi, 700397, IAŞI ROMANIA

(540)

ZAMFIR FLORIN IOAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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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 08275
(151) 16.11.2010
(732) S.C. ROKOR TRADING S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 78, Judeţul Dolj,
200717, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

ON AUTO

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
gri

  
(531) Clasificare Viena:140519; 260118;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu

excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08286
(151) 16.11.2010
(732) S.C. MESOPOTAMIA FOOD

S.R.L., B-dul Georgescu Enescu nr.
16A, sc. B, ap. 20, Jud. Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)
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Mesopotamia ALL GOOD

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:170102; 260409;

260418; 261111; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08307
(151) 16.11.2010
(732) S.C. RENEWABLE ENERGY

HOLDING S.R.L., Sat Sămbăta
Nouă, jud. Tulcea, , COMUNA
TOPOLOG ROMANIA 

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

(540)

VERSSO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii online care se pot descărca
(downloada).

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; publicaţii online (care
nu se pot descărca); divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08285
(151) 16.11.2010
(732) S.C. NEWS TELEVISION

(ROMANIA) S.R.L., Str. Cristian
Popişteanu nr. 2-4, et. 2, camera 26,
sector 1, 010024, 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)

b1

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;  
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(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.
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; import-export; lanţ de magazine.
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 08276
(151) 16.11.2010
(732) S.C. PAY-OFF COMPANY S.R.L.,

Str. Academiei nr. 35-37, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PAY OFF COMPANY EXPERTIZĂ ŞI
C O N S U L T A N Ţ Ă
FISCALITATE-IMPOZITE-TAXE

(591) Culori revendicate:gri, albastru

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

clase:
35 Asistenţă în managementul afacerilor;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
cercetarea pieţei; consultanţă pentru probleme
legate de personal; contabilitate; întocmire de
declaraţii fiscale; facturare; expertize în
afaceri; sondaje de opinie; studii de piaţă;
pregătirea de state de salarii.
36 Analiză financiară; consultaţii în domeniul
financiar; consultaţii în domeniul financiar;
servicii pentru lichidarea unei întreprinderi
(financiare); servicii de contabilitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08287
(151) 16.11.2010
(732) T U D O R A C H E

RADU-CONSTANTIN ,  S t r .
Spitalului nr. 31, bl. 19, sc. F, et. 3, ap.
12; Jud. Tulcea, , TULCEA
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)

VIBE club

(591) Culori revendicate:roz, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020309; 020316;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08308
(151) 16.11.2010
(732) S.C. RENEWABLE ENERGY

HOLDING S.R.L., Sat Sămbăta
Nouă, jud. Tulcea, , COMUNA
TOPOLOG ROMANIA 

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

(540)

CONTEGO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; activităţi de brokeraj; afaceri
financiare; afaceri monetare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08288
(151) 16.11.2010
(732) POPESCU GILDA RAMONA, Str.

Poştei nr. 7, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
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 08309
(151) 16.11.2010
(732) S.C. SHOPPING CENTER

NETWORK S.R.L., Str. Sitarilor nr.
23, jud. Cluj, 400238, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Căştigi cheltuind!

  
(531) Clasificare Viena:010105; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08277
(151) 16.11.2010
(732) S.C. OMEGA CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Căpâlna nr. 6, bl. 15 B, sc. 2, et. 1, ap.
22, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:gri, albastru

  
(531) Clasificare Viena:150704; 150715;

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

clase:
35 Consultanţă în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor, consultanţă în
domeniul contabilităţii.



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

36 Consultanţă fiscală.
41 Educaţie; instruire; servicii de publicare şi
publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08311
(151) 16.11.2010
(732) CIOCEANU MARIAN, Str.

Papazoglu nr. 1, bl. B5, ap. 3, sc. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIO R

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010701; 050702;

260403; 270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08289
(151) 16.11.2010
(732) S.C. NEWS TELEVISION

(ROMANIA) S.R.L., Str. Cristian
Popişteanu nr. 2-4, et. 2, camera 26,
sector 1, 010024, 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)

aceeaşi lume.altă perspectivă

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
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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.
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 08310
(151) 16.11.2010
(732) CIOCEANU MARIAN, Str.

Papazoglu nr. 1, bl. B5, ap. 3, sc. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CCRI CENTRUL CULTURAL
ROMÂNO-ISRAELIAN

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:110301; 240701;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08290
(151) 16.11.2010
(732) S.C. NEWS TELEVISION

(ROMANIA) S.R.L., Str. Cristian
Popişteanu nr. 2-4, et. 2, camera 26,
sector 1, 010024, 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)

B1

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08278
(151) 16.11.2010
(732) S.C. YU YING IMPEX S.R.L., Şos.

Braşov nr.1, Judeţul Braşov, ,
FELDIOARA ROMANIA 

(540)

CHARGE IT UP!

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

  (531) Clasificare Viena:260205; 270502;
290112;  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08312
(151) 16.11.2010
(732) CIOCEANU MARIAN, Str.

Papazoglu nr. 1, bl. B5, ap. 3, sc. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ATESTAREA CALITĂŢII AC C.N.T.C.

(591) Culori revendicate:verde, auriu

  
(531) Clasificare Viena:051304; 260403;

260418; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08298
(151) 16.11.2010
(732) S.C. TOTAL MEDIA S.R.L., Str.

Ana Ipătescu nr. 4A, judeţul Olt,
SLATINA ROMANIA 

(540)

OLT TV OLTv

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; tipărituri, cărţi,
publicaţii, reviste, ziare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; abonamente la
ziare, agenţii de publicitate, anunţuri
publicitare, cronică publicitară, publicare de
texte publicitare; broşuri, prospecte
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publicitare; publicitate on-line, publicitate prin
corespondenţă, sondaje de opinie, transcriere
de comunicări, servicii de abonamente la
ziare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii; distribuirea
de ziare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare de texte (altele decât cele
publicitare), redactare de texte (altele decât
cele publicitare), servicii de traducere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08313
(151) 16.11.2010
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202 B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

Centru Expert pricepuţi în renovări

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 286 C), portocaliu (Cod
Pantone 021 C)

  
(531) Clasificare Viena:110705; 260418;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini

naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Lanţ de magazine; servicii cu privire la
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de consultanţă şi de
informare în legătură cu serviciile menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08291
(151) 16.11.2010
(732) S.C. GREENLAND INVESTMENT

S.R.L., B-dul. Al. Lăpuşneanu nr.
112, bl. L8, sc. C, ap. 42, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08279
(151) 16.11.2010
(732) S.C. TRANS COMPREST S.R.L.,

Sat Afumaţi, Str. Iasomiei nr. 199,
parter, Judeţul Ilfov, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260416; 2803;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08292
(151) 16.11.2010
(732) S.C. GREENLAND INVESTMENT

S.R.L., B-dul. Al. Lăpuşneanu nr.
112, bl. L8, sc. C, ap. 42, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Haiduc

  
(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
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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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08299
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFTPR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Soluţionarea Urgenţelor

  
(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.
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; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08300
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFTPR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
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; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08293
(151) 16.11.2010
(732) S.C. SPORT CLUB FC PIATRA

OLT S.A., Str. Stadionului nr. 2, Jud.
Olt, , PIATRA OLT ROMANIA 

(540)

FC OLT FOTBAL CLUB OLT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08314
(151) 16.11.2010
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202 B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

Centrul Expert pricepuţi în renovări

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
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naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Lanţ de magazine; servicii cu privire la
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de consultanţă şi de
informare în legătură cu serviciile menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08294
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFPTR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 22-24, Jud. Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

ProfiTraining

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:071110; 260201;
270502; 290104;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08281
(151) 16.11.2010
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

Strunga Baciului

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

clase:
29 Carne, extracte din carne, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, publicitate si reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08301
(151) 16.11.2010
(732) S.C. TOTAL MEDIA S.R.L., Str.

Ana Ipătescu nr. 4A, judeţul Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

EVENIMENT DE OLT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; tipărituri, cărţi,
publicaţii, reviste, ziare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; abonamente la
ziare, agenţii de publicitate, anunţuri
publicitare, cronică publicitară, publicare de
texte publicitare; broşuri, prospecte
publicitare; publicitate on-line, publicitate prin
corespondenţă, sondaje de opinie, transcriere
de comunicări, servicii de abonamente la
ziare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii; distribuirea
de ziare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare de texte (altele decât cele
publicitare), redactare de texte (altele decât
cele publicitare) servicii de traducere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08315
(151) 16.11.2010
(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL

LTD, 2500 Lake Cook Road, IL
60015, RIVERWOODS S.U.A. IL

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

(540)

Diners Club INTERNATIONAL
ProtectBuy

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii financiare, şi anume, servicii
bancare, servicii de card de credit, servicii de
card de debit şi tranzacţii la punctul de
vânzare; servicii de consultanţă financiară
referitoare la metodologia de securitate pentru
criptarea informaţiilor de plată şi a datelor
conexe; servicii de autentificare a
cumpărătorului şi a comerciantului pentru
tranzacţiile financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08295
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFPTR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 22-24, Jud. Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Exploatarea Vehiculelor

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08282
(151) 16.11.2010
(732) MIERLA-DUMITRU MARIUS,

B-dul. Dacia nr. 113, bl. 7, sc. 2, ap. 1,
Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

apimella sănătate naturală

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270515;

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,
îngheţată; miere şi produse din miere, drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08302
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFTPR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Siguranţa conducerii

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08296
(151) 16.11.2010
(732) S.C. SPORT CLUB FC PIATRA

OLT S.A., Str. Stadionului nr. 2, Jud.
Olt, , PIATRA OLT ROMANIA 

(540)

FC SLATINA FOTBAL CLUB
SLATINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08303
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFTPR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Conducere Economică

(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.
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; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08305
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFTPR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Safety-drive

  
(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.
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; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08306
(151) 16.11.2010
(732) S.C. IFTPR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Eco drive

  
(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;
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extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia 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; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08284
(151) 16.11.2010
(732) STEJAREL NICOLAE OLARU,

Str. Maior Coravu nr. 30, bl. G 3, sc.
A, ap. 11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BEBE MAGIA

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260205;

270502; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08316
(151) 16.11.2010
(732) S.C. MILLENIUM PRO DESIGN

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 300, et. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BestValue B

(591) Culori revendicate:gri, alb, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08317
(151) 16.11.2010
(732) MEXPRO HOLDING BV ,

Herengracht 268, 1016 BW,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

(540)

FORTUNA CLUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Distribuitoare automate, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
28 Jocuri, jucării.
41 Servicii de cazino, jocuri de noroc.
43 Servicii oferite de baruri, restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08318
(151) 16.11.2010
(732) MEXPRO HOLDING BV ,

Herengracht 268, 1016 BW,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

(540)

FORTUNA PALACE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Distribuitoare automate, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
28 Jocuri, jucării.
41 Servicii de cazino, jocuri de noroc.
43 Servicii oferite de baruri, restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08320
(151) 16.11.2010
(732) S.C. ALEX STAR S.R.L., Str. Vasile

Lupu nr. 27, Jud. Argeş, 115300,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA 

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

(540)

CAMARA DOMNEASCA
PROSPETIME DIN MUNTENIA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08321
(151) 16.11.2010
(732) S.C. ALEX STAR S.R.L., Str. Vasile

Lupu nr. 27, Jud. Argeş, 115300,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA 

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

(540)

TOMINA Găteşte cu plăcere !

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

  
(531) Clasificare Viena:020311; 090110;

270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08322
(151) 16.11.2010
(732) S.C. EURO STANDARD TOTAL

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 69, bl. C13,
ap. 170, sector 6, 061322,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Euro Standard

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010523; 011115;

011514; 260418; 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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08331
(151) 17.11.2010
(732) S.C. KVB ECONOMIC S.A., Str.

Vulturilor nr. 35, sector 3, 030851,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KVB ECONOMIC

(591) Culori revendicate:gri (pantone 423
C), albastru (pantone 276 C)

  
(531) Clasificare Viena:241515; 241517;

260418; 270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management. 
42 Consultanţă de mediu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08332
(151) 17.11.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr.46, judeţul Harghita,
535300, BORSEC ROMANIA 

(540)

DORFER

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

  
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08333
(151) 17.11.2010
(732) ENACHE TOMA, Str. Crişana nr.

28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

I'm not famous but I'm aromanian Nu hiu
faimos ama hiu armân

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Filme, producţie de film.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08325
(151) 17.11.2010
(732) S.C. RADAN IMPEX S.R.L., B-dul.

Iuliu Maniu, bl. 36, Jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

radan CAPTEAZĂ GUSTURILE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020914; 110310;

110311; 270519; 290104;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08334
(151) 17.11.2010
(732) BOCU TRAIAN-MARIN-ADRIAN,

Bld. Constantin Brâncuş nr. 1. ap. 9,
jud. Cluj, 400458, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Societatea Medicală Română de Educaţie
Fizică şi Sport
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08339
(151) 17.11.2010
(732) S.C. INTERFOOD PROCESSING

S.R.L., B-dul. Alexandru cel Bun, nr.
40, bl. C12, parter, , IAŞI ROMANIA

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

(540)

DONER EXPRESS

(591) Culori revendicate:verde, crem

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08338
(151) 17.11.2010
(732) ILIESCU CARMEN ANDREEA,

Str. Fabricii nr. 47, ap.I91, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIVNIŢELE BRÂNCOVENILOR

  
(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
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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.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08335
(151) 17.11.2010
(732) HARSAN VALENTIN, Calea

Mănăştur nr. 78, ap. 58, Judeţul Cluj,
400658, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

REVISTA WOW

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08340
(151) 17.11.2010
(732) BARBUR DIANA, Str. W.

Shakespeare nr. 27, ap. 33, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

Mashenka

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030116;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08326
(151) 17.11.2010
(732) S.C. LUSSAM S.R.L., Str. Regiment

13 Călăraşi nr. 3, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Lussam PIZZERIA CELENTANO
Descoperiti gustul dorit PIZZERIA
CELENTANO  www.ce l entano .r o
www.lussam.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:020503; 110320;

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

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
publicitate şi reclamă.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08323
(151) 17.11.2010
(732) S.C. ROMPETROL S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Northern Tower, etaj 6, sector 1,
013702, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRG KazMunayGas Group Member The
Rompetrol Group Corporate Center

(591) Culori revendicate:galben (pantone
120C), portocaliu (pantone 137 C),
roşu (pantone 485 C)

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08336
(151) 17.11.2010
(732) DEHELEAN NICULINA, Str.

Octavian Goga nr. 5, sc. C, ap. 40,
Judeţul Bistriţa Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

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

(540)

CĂMARA BUNICII

  
(531) Clasificare Viena:250113; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

39 Transport; ambalarea, distribuţia şi
depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08341
(151) 17.11.2010
(732) B A L C A N  M I H A E L A

FLORENTINA, Str. Tineretului nr.
14, bl. S2, sc. C, ap. 16, judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

Aleg să fiu Eu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08337
(151) 17.11.2010
(732) ILIESCU CARMEN ANDREEA,

Str. Fabricii nr. 47, ap.I91, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TĂRGUŞORUL BRĂNCOVENILOR

  
(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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08342
(151) 17.11.2010
(732) PETRE MARIUS ŞERBAN, Str.

Gruiului nr. 76, bl. P9, sc. C, ap. 5,
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  1 1 5 1 0 0 ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

Faintbook

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08343
(151) 17.11.2010
(732) PETRE MARIUS ŞERBAN, Str.

Gruiului nr. 76, bl. P9, sc. C, ap. 5,
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  1 1 5 1 0 0 ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

Badpolitics

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08344
(151) 17.11.2010
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013,

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

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

(540)

Unilever pure it Impressions

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260118;

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

clase:
11 Aparate pentru purificarea apei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08327
(151) 17.11.2010
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOAMNE de POVESTE

(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
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41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi sportive şi culturale; jocuri şi
concursuri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08328
(151) 17.11.2010
(732) S.C. DEPAL S.R.L., Nr. 195, Com.

Dăeşti, Jud. Vâlcea, , SÂNBOTIN
ROMANIA 

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

(540)

LEGUMY CHIPS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08345
(151) 17.11.2010
(732) S.C. ROYALBIT S.R.L., Str. Podul

lui Grid nr. 15A, judeţul Braşov,
500133, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Royalbit

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08347
(151) 17.11.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

ÎnTRECEREA Anilor

(591) Culori revendicate:magenta, albastru
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  (531) Clasificare Viena:010125; 011509;
170204; 270515; 290115;  

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

9 Pagina web/Internet, programe de calculator
înregistrate şi descărcabile, programe pentru
jocuri de calculator.
16 Articole din hârtie şi carton, produse din
aceste materiale: publicaţii, periodice, reviste,
magazine, ghiduri, cărţi, afişe, albume, caiete,
bilete, imprimate, calendare, plicuri, postere,
prospecte, pliante, bloc notes, cărţi poştale,
cărţi de vizită, suport de cărţi de vizită,
bannere, materiale colante, antete, mape,
cataloage, broşuri, invitaţii, agende, felicitări,
ecusoane, insigne, stilouri, creioane, semen de
carte, articole de birou (cu excepţia
mobilierului), clişee tipografice, matriţe, cutii
şi pungi din hârtie sau plastic, fotografii,
suport pentru fotografii, materiale plastice
pentru ambalaje (necuprinse în alte clase),
hârtie pentru ambalat cadouri.
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;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; 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
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,  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  d e  l i mba j  ge s t ua l ,
postsincronizare, reprezentaţii teatrale;
scenografie.
42 Servicii in 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 08346
(151) 17.11.2010
(732) S.C. ROYALBIT S.R.L., Str. Podul

lui Grid nr. 15A, judeţul Braşov,
500133, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08329
(151) 17.11.2010
(732) UNIVERSITATEA DIN PITESTI,

Str. Târgul din Vale nr. 1, Jud. Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Centrul de Limbi Străine LOGOS
Universitatea din Piteşti

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:010515; 260201;

270112; 290103;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08324
(151) 17.11.2010
(732) S.C. ROMPETROL S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Northern Tower, etaj 6, sector 1,
013702, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRG KazMunayGas Group Member The
Rompetrol Group Corporate Center

(591) Culori revendicate:galben (pantone
120C), portocaliu (pantone 137C),
roşu (pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08244
(151) 12.11.2010
(732) S.C. JUGANARU ART S.R.L., Str.

Fântânica nr. 26A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIA hainute cu stil

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030125;

090110; 270504; 270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08330
(151) 17.11.2010
(732) SANDU CRISTIAN, Str. Samuil

Vulcan nr. 57, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DIAMANTUL SANATATII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜



E R A T A

Referitor Depozit reglementar M 2010/7949 publicat in BOPI 11 din data de

11.11.2010  partea l  s-a produs o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii,  publicarea

s-a facut pentru  denumirea BLAK PEAK corect fiind marca verbala BLACK PEAK. 

Pentru aceasta s-a facut corectura si in baza de date. 

Referitor Depozit reglementar  M 2010/7766  publicat in BOPI 11 din data de 11.11.

2010  in urma  notificarii OSIM  solicitantul a venit cu precizari referitoare la clasa 10 astfel

clasele de produse/servicii sunt: 12, 25, 35 si 10" Suzete,  tetine,  biberoane,

termometre de uz medical sterilizatoare pentru biberoane, inele gingivale, suport

suzeta, pompa de san.  Pentru  aceasta s-a facut si modificarea in baza de date.

_____________________________


