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

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07031
18.11.2010 PENCIU ALEXANDRA BRAVE#HEART

2 M 2010
07870

23.11.2010 S.C. CORALIA COM S.R.L. CORALIA

3 M 2010
08012

18.11.2010 S.C. SOMES S.R.L. SOMEŞ MATERIALE PENTRU
CASA TA

4 M 2010
08256

22.11.2010 S.C. EXPERT REPARATII
S.R.L.

S.C. EXPERT REPARATII S.R.L.

5 M 2010
08257

22.11.2010 S.C. ROBMET S.R.L. ROBMET ROMANIA

6 M 2010
08304

19.11.2010 TIMIŞ EUGEN - LIVIU Gelu Haiducul - PREPARATE DIN
CARNE TRADITIONALE TRADIŢIA
E PE MÂINI BUNE Vrei să mănânci
sănătos? Mănâncă tradiţional!

7 M 2010
08362

18.11.2010 S.C. EUROPEAN EYE
CENTERS S.R.L.

EUROPE EYE SPITALUL DE
OFTALMOLOGIE

8 M 2010
08363

18.11.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. BUZZ BEE

9 M 2010
08364

18.11.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. BUZZBEE

10 M 2010
08365

18.11.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. ZURU JUMPS

11 M 2010
08366

18.11.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. ZURU

12 M 2010
08348

18.11.2010 S.C. O MAC PADURE &
GRADINA S.R.L.

MO-MAC p&g

13 M 2010
08376

18.11.2010 S.C. ADEVĂRUL HOLDING
S.R.L.

librăriile adevărul

14 M 2010
08349

18.11.2010 S.C. WALTERS INVEST S.R.L. GIRAFA RAFA O REVISTĂ
DEDICATĂ CELOR MICI

15 M 2010
08367

23.11.2010 S.C. DANEMAR COMPANY
S.R.L.

EURO MARKET

16 M 2010
08350

18.11.2010 S.C. COMPLEX BICAZ S.A. HOTEL CAPRI

17 M 2010
08351

18.11.2010 S.C. FOLLOW ME S.R.L. TACOS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 1/2010

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2010
08383

18.11.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

Vin Boieresc

19 M 2010
08368

18.11.2010 CAPRARU ADRIANA ArtClue

20 M 2010
08377

18.11.2010 S.C. SOLEXPERT COMPANY
S.R.L.

solExpert pardoseli la cheie

21 M 2010
08369

18.11.2010 S.C. SELMACO
INTERNATIONAL S.R.L.

RADIO ŞANŢ

22 M 2010
08378

18.11.2010 S.C. SOLEXPERT COMPANY
S.R.L.

solExpert

23 M 2010
08370

18.11.2010 S.C. ECONGRES MEDICAL
EVENTS S.R.L.

WWW.ECONGRES.RO

24 M 2010
08352

18.11.2010 DE AGOSTINI HELLAS LTD INSECTE REALE ÎNVAŢĂ TOTUL
DESPRE LUMEA LOR
MICROSCOPICĂ

25 M 2010
08379

18.11.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

MĂNĂSTIRI DUNĂRENE

26 M 2010
08353

18.11.2010 NICOLAU VALENTIN E-NEMIRA

27 M 2010
08371

18.11.2010 NEWFREY LLC PFISTER

28 M 2010
08354

18.11.2010 NICOLAU VALENTIN NEMIRA.RO

29 M 2010
08355

18.11.2010 S.C. BRITTA TRADING S.R.L. ZORKY'S PLANET

30 M 2010
08356

18.11.2010 CANELA FLORIAN Mondo - Carp '91

31 M 2010
08372

18.11.2010 NEWFREY LLC PRICE PFISTER

32 M 2010
08357

18.11.2010 POPA ANDREI DRAGOŞ
ANDRONACHE ADRIAN
LAURENTIU

euşor

33 M 2010
08360

18.11.2010 EL BADWI ALI Pesto Pasta Fresh Casual Cooking

34 M 2010
08373

18.11.2010 S.C. PIRITEX S.A. piritex o lume la piciorele tale

35 M 2010
08374

18.11.2010 CABINET AVOCAT HORIA
MINEA

law office

36 M 2010
08375

18.11.2010 S.C. PIRITEX S.A. piritex Expertul tău în pardoseli
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37 M 2010
08359

18.11.2010 INSTITUTUL NATIONAL AL
PATRIMONIULUI

INP

38 M 2010
08361

18.11.2010 S.C. MCA SELL S.R.L. exin experţii în închirieri

39 M 2010
08384

18.11.2010 KELLER & KALMBACH S.R.L. KELLER & KALMACH

40 M 2010
08385

18.11.2010 S.C. DIGITAL SALE S.R.L. IFN CREDIT AMANET THE CREDIT
EDUCATION PEOPLE - AMANET
NON STOP EXCHANGE

41 M 2010
08386

18.11.2010 S.C. DIGITAL SALE S.R.L. IFN CREDIT AMANET THE CREDIT
EDUCATION PEOPLE

42 M 2010
08387

18.11.2010 S.C. SILK IMPEX S.R.L. MIERE NEA' VICTOR

43 M 2010
08388

18.11.2010 S.C. PRODAL 94 S.R.L. STALINSKAYA

44 M 2010
08389

18.11.2010 S.C. AVITA S.R.L. MAXENERGY

45 M 2010
08390

18.11.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. TECSA NATUR VIA

46 M 2010
08391

18.11.2010 RADULESCU BOGDAN
SPIRIDON

EMIRE

47 M 2010
08392

18.11.2010 ANNA TODIRAS
LUCIAN-GABRIEL-MARIAN
BARAITARU

La Studio

48 M 2010
08393

18.11.2010 S.C. REU CAPITAL S.R.L. DESTIN TV

49 M 2010
08394

18.11.2010 S.C. REU CAPITAL S.R.L. URANIA

50 M 2010
08396

18.11.2010 S.C. STATIUNEA IZVOARE S.A. POIANA SOARELUI

51 M 2010
08395

22.11.2010 S.C. ZORILE TOYS S.R.L. ZORILE STORE

52 M 2010
08397

19.11.2010 S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L. POLYGEMMA

53 M 2010
08398

19.11.2010 ASOCIATIA ORGANIZATIA
NATIONALA PENTRU
SECURITATEA SI PROTECTIA
CONSUMATORULUI

ORGANIZATIA NATIONALA
PENTRU SECURITATEA SI
PROTECTIA CONSUMATORULUI
ROMANIA ONSPC

54 M 2010
08408

19.11.2010 OFFICE 2 OFFICE PUNCT RO
S.R.L.

a s o o c
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55 M 2010
08409

19.11.2010 ARA SOFTWARE GROUP
S.R.L.

56 M 2010
08418

19.11.2010 S.C. AXEL 98 BIS IMPEX S.R.L. GEORGIANA COVRIGUL IMENS

57 M 2010
08380

18.11.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

CĂRNAŢI BOIEREŞTI

58 M 2010
08410

19.11.2010 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. SPORT365.RO

59 M 2010
08411

19.11.2010 S.C. GIMROM HOLDING S.A. G market aici pentru tine Proaspăt.
În fiecare zi.

60 M 2010
08419

19.11.2010 MERA VICTOR COCA BLANKA

61 M 2010
08399

19.11.2010 OANA HOLTEA TARA

62 M 2010
08382

18.11.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

MĂNĂSTIRI DUNĂRENE

63 M 2010
08381

18.11.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

Vin Boieresc

64 M 2010
08420

19.11.2010 ELENA GABRIELA UDREA EU BUCUREŞTI

65 M 2010
08400

19.11.2010 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD SKOPJE

FOREXO

66 M 2010
08421

19.11.2010 ELENA GABRIELA UDREA EU iubesc B

67 M 2010
08412

19.11.2010 S.C. GIMROM HOLDING S.A. G market aici pentru tine

68 M 2010
08401

19.11.2010 RADU OCTAVIAN INNOVANET

69 M 2010
08422

19.11.2010 ELENA GABRIELA UDREA EU iubesc Bucureşti

70 M 2010
08423

19.11.2010 ELENA GABRIELA UDREA EU iubesc România

71 M 2010
08413

19.11.2010 PFA CAPATANA F. STELA MILITARI RESIDENCE Început de
viaţă nouă

72 M 2010
08403

19.11.2010 S.C. TV ANTENA 1 S.A. TVNOVELA

73 M 2010
08424

19.11.2010 ALBU MIHAI CONSTANTIN THE HOSPITAL COMPANY
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74 M 2010
08404

19.11.2010 S.C. 11 AM MEDIA NET S.R.L. REZOLV IT

75 M 2010
08414

19.11.2010 S.C. CLUB MILITARI
RESIDENCE S.R.L.

MILITARI RESIDENCE BALLROOM

76 M 2010
08425

19.11.2010 OPREA ALINA ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ
SĂNĂTATE prin ALIMENTAŢIE

77 M 2010
08405

19.11.2010 CALAGIU GINA-NORELA AGENIUS Agenda mea geniala

78 M 2010
08415

19.11.2010 S.C. TONKA DISTRIBUTION
S.R.L.

LIZAR TOBACCO & LIQUOR
STORE

79 M 2010
08426

19.11.2010 PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR DOBREI ALIN IONEL
PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR SALA FLORIN
PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR GROZEA IOANA
CONFERENTIAR
UNIVERSITAR DOCTOR
POIANA MARIANA ATENA
ASISTENT UNIVERSITAR
DOCTOR MALAESCU IOANA
MIHAELA
ASISTENT CERCETARE
DOCTOR GHITA ALINA
GEORGETA
INGINER DOCTOR DOCENT
BORCA VICTORIA ANA

VITISTM ALB AROMAT DE
SILAGIU

80 M 2010
08406

24.11.2010 S.C. INTEGRA HR S.R.L. integraHR

81 M 2010
08427

19.11.2010 PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR DOBREI ALIN IONEL
PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR SALA FLORIN
PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR GROZEA IOANA
CONFERENTIAR
UNIVERSITAR DOCTOR
POIANA MARIANA ATENA
ASISTENT UNIVERSITAR
DOCTOR MALAESCU IOANA
MIHAELA
ASISTENT CERCETARE
DOCTOR GHITA ALINA
GEORGETA
INGINER DOCTOR DOCENT
BORCA VICTORIA ANA

VITISTM GRAS ARIPAT DE
SILAGIU
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82 M 2010
08407

24.11.2010 S.C. M&M SOFTWARE S.R.L. iVOX

83 M 2010
08417

19.11.2010 DINESCU DANIELA POWER PUMP

84 M 2010
08448

22.11.2010 ONTIU NICOLETA MARIANA ILOVEMARAMURES

85 M 2010
08449

22.11.2010 IACOB TRAIAN-AURELIAN e-avion.ro

86 M 2010
08428

22.11.2010 S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L. axeon

87 M 2010
08438

22.11.2010 S.C. IQ GAMES S.R.L. 4 PUZZLES

88 M 2010
08450

22.11.2010 S.C. VIGNA S.R.L. Petro Vaselo

89 M 2010
08429

22.11.2010 S.C. GENA S.R.L. DEPOZITUL DE SCULE

90 M 2010
08439

22.11.2010 S.C. IQ GAMES S.R.L. GAME COLLECTION

91 M 2010
08453

22.11.2010 S.C. PREMIUM SAS S.R.L. PREMIUM SAS

92 M 2010
08440

22.11.2010 S.C. IQ GAMES S.R.L. SA COASEM FRUMOS

93 M 2010
08458

22.11.2010 NICULESCU FLORIANA MAGIC DENT

94 M 2010
08459

22.11.2010 NICULESCU FLORIANA MAGIC FAMILY DENT

95 M 2010
08454

22.11.2010 S.C. DRUM CONSTRUCT
S.R.L.

RAL TV PRIVESTE ALTFEL

96 M 2010
08430

22.11.2010 S.C. HERBAGETICE S.R.L. ZHEO HERBAL POWER

97 M 2010
08463

22.11.2010 BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, a Delaware
Corporation

KOMBOGLYZE

98 M 2010
08431

23.11.2010 S.C. ARGES EXPRES PRESS
S.R.L.

Curtea de la Argeş

99 M 2010
08460

22.11.2010 BEATRICE VORNICU DELICIOASA COMFORT LIVING

100 M 2010
08455

22.11.2010 ALI IBRAHIM CHAMI LEBANESE FOUR SEASONS

101 M 2010
08443

22.11.2010 S.C. FANYON S.R.L. JELLYLUNA
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102 M 2010
08461

22.11.2010 S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L. SOLO COCO

103 M 2010
08456

22.11.2010 MARIN ROMEO ROMEO & GIPSY

104 M 2010
08464

22.11.2010 S.C. DGL PRO S.R.L. CLUB MASTER POKER

105 M 2010
08462

22.11.2010 S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L. COLA DRINK 4 ENERGY COLA

106 M 2010
08432

22.11.2010 ARA SOFTWARE GROUP
S.R.L.

h u b o o

107 M 2010
08444

22.11.2010 S.C. FANYON S.R.L. FRĂGUŢE

108 M 2010
08451

22.11.2010 PRIMARIA MUNICIPIULUI
MANGALIA

FESTIVALUL NATIONAL
MANGALIA

109 M 2010
08465

22.11.2010 S.C. NBG LEASING IFN S.A. AND HIT THE ROAD!

110 M 2010
08445

22.11.2010 S.C. FANYON S.R.L. RONDELE

111 M 2010
08452

22.11.2010 PRIMARIA MUNICIPIULUI
MANGALIA

TROFEUL MANGALIA

112 M 2010
08446

22.11.2010 S.C. PANCOM S.R.L. vindor

113 M 2010
08457

22.11.2010 NICULESCU FLORIANA MAGIC

114 M 2010
08433

22.11.2010 S.C. CREMIAL S.R.L. Full House

115 M 2010
08447

22.11.2010 S.C. PANCOM S.R.L. DOR DE VIN

116 M 2010
08467

22.11.2010 S.C. DECO MOB S.R.L. DESIGN BOUTIQUE

117 M 2010
08468

22.11.2010 CONSTANTIN ADRIAN FLORIN Elfi

118 M 2010
08435

22.11.2010 CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU MATERIALE
MACROMOLECULARE SI
MEMBRANE (CCMMM)

CMM 28-65-900-PP

119 M 2010
08436

22.11.2010 CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU MATERIALE
MACROMOLECULARE SI
MEMBRANE (CCMMM)

CMM 28-65-760-PP
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120 M 2010
08437

24.11.2010 PAPACU DUMITRU COFETĂRIA PARADIS
LABORATOR PROPRIU

121 M 2010
08470

22.11.2010 MARIA-CRISTINA SERBU social plum fights for your style

122 M 2010
08469

22.11.2010 DF World of Spices GmbH ... mai trebuie puţin Fuchs

123 M 2010
08466

23.11.2010 S.C. NBG LEASING IFN S.A. NBG rent and hit the road!

124 M 2010
08480

23.11.2010 EDITURA HARGITA NEPE SZEKELY GAZDA

125 M 2010
08481

23.11.2010 S.C. EXTRA BUN COMERCIAL
S.R.L.

Extra

126 M 2010
08482

23.11.2010 S.C. ROMIS TL 2004 S.R.L. TL-2000

127 M 2010
08498

23.11.2010 S.C. THEO & LUCK SECURITY
S.R.L.

THEO & LUCK

128 M 2010
08483

23.11.2010 S.C. MECATRONICS S.A. MECATERM

129 M 2010
08486

23.11.2010 ŞINCA TUDOR
ŞINCA IOANA-MARIA

DC

130 M 2010
08499

23.11.2010 S.C. TASSET SERVICES S.R.L. TORA

131 M 2010
08500

23.11.2010 TIGLAR MIRCEA
ENE VALENTIN TONI

TONI TONE

132 M 2010
08484

23.11.2010 ŞINCA TUDOR
ŞINCA IOANA-MARIA

DCTAX

133 M 2010
08487

23.11.2010 S.C. VINVEST S.R.L. CODE2WINE

134 M 2010
08485

23.11.2010 ŞINCA TUDOR
ŞINCA IOANA-MARIA

DCTAX

135 M 2010
08501

23.11.2010 TIRTIRAU ALEXANDRA LEXI

136 M 2010
08488

23.11.2010 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. DOBROGEA PARTENER PENTRU
O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ

137 M 2010
08502

23.11.2010 S.C. SAM ATRACTION S.R.L. Papa Sam Cel mai tare la mâncare
www.papasam.ro

138 M 2010
08503

23.11.2010 S.C. ROMSIB S.R.L. Ribas
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139 M 2010
08489

23.11.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. VIVAVEROL

140 M 2010
08471

23.11.2010 ANDI RADU AGROSOAIE CLINICA DICTINNA PLANURI DE
FAMILIE

141 M 2010
08504

23.11.2010 DINCĂ VALENTIN
URSU DRAGOS
GRIGORE PETRISOR

HAI PRIN. RO

142 M 2010
08490

23.11.2010 FLOARES ALEXANDRU
GEORGE

i-Biomarker

143 M 2010
08491

23.11.2010 FLOARES ALEXANDRU
GEORGE

i-MultiMarkers

144 M 2010
08472

23.11.2010 S.C. EDIPRESSE A.S. S.R.L. babyblioteca

145 M 2010
08473

23.11.2010 S.C. SEMIH TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

baby soft

146 M 2010
08492

23.11.2010 KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING GmbH

MILKA CHOCOMINIS

147 M 2010
08474

23.11.2010 S.C. IREKS PAN ROMANIA
S.R.L.

AVENA VITAL

148 M 2010
08493

23.11.2010 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. Supremgel

149 M 2010
08475

23.11.2010 S.C. IREKS PAN ROMANIA
S.R.L.

AVENA

150 M 2010
08476

23.11.2010 VERES CORINA TOROBIT

151 M 2010
08505

23.11.2010 KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

GUSTUL BUN ESTE ÎN NATURA
NOASTRA

152 M 2010
08506

24.11.2010 S.C. NORD EST MEDIA S.R.L. VRANCEA MEDIA

153 M 2010
08528

24.11.2010 S.C. DECOREX
PROFESSIONAL S.R.L.

CLINISS

154 M 2010
08517

24.11.2010 S.C. AGRIROM S.R.L. frisco gust pentru poftă bună

155 M 2010
08507

24.11.2010 DANIELA NANE DANIELA NANE

156 M 2010
08518

24.11.2010 S.C. AGRIROM S.R.L. MOLNAR

157 M 2010
08508

24.11.2010 S.C. HIRSCH POROZELL S.R.L. HIRSCH THERMO BASIS
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158 M 2010
08519

24.11.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. DORFER. Bere, nu gluma!

159 M 2010
08520

24.11.2010 S.C. ROMATERMIT
CONSTRUCT S.R.L.

bestile

160 M 2010
08521

24.11.2010 S.C. DEDEMAN S.R.L. HOLZER hand tools

161 M 2010
08522

24.11.2010 S.C. ROMATERMIT
CONSTRUCT S.R.L.

klass

162 M 2010
08523

24.11.2010 S.C. ROMATERMIT
CONSTRUCT S.R.L.

kiremit

163 M 2010
08524

24.11.2010 S.C. RISO SCOTTI DANUBIO
S.R.L.

Danubio

164 M 2010
08510

24.11.2010 S.C. ELZIN PLANT S.R.L. CARPICON

165 M 2010
08525

24.11.2010 S.C. AGRICOLA
INTERNATIONAL SA BACAU

Agricola BACĂU PRODUS
TARANESC

166 M 2010
08543

24.11.2010 S.C. CLAUDIA SIB S.R.L. Sibiu Claudia Sib

167 M 2010
08526

24.11.2010 S.C. AGRICOLA
INTERNATIONAL SA BACAU

Agricola BACĂU PRODUS
TARANESC

168 M 2010
08529

24.11.2010 S.C. MESAGERUL DE
BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L.

MESAGERUL DE
BISTRIŢA-NĂSĂUD

169 M 2010
08544

24.11.2010 S.C. BANCPOST S.A. Senior Activ

170 M 2010
08527

24.11.2010 S.C. CRISTALLINI BOUTIQUE
S.R.L.

CRISTALLINI

171 M 2010
08539

24.11.2010 S.C. MEDIA WEB PROJECT
S.R.L.

my construct.ro

172 M 2010
08540

24.11.2010 S.C. MEDIA WEB PROJECT
S.R.L.

my construct

173 M 2010
08530

24.11.2010 S.C. KOCHROM S.R.L. kochrom

174 M 2010
08511

24.11.2010 RAI VINI MEZOGAZDASAGI ES
KERESKEDELMI KORLATOLT
FELELOSSEGU TARSASAG -
RAI VINI KFT.

RAI VINI EGER

175 M 2010
08532

24.11.2010 S.C. ROMCONSULT ACTIV
S.R.L.

CLUBUL HAIDUCILOR
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176 M 2010
08512

24.11.2010 S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC
S.R.L.

E Logimaetics ELECTRIC
www.paratrasnet.ro Performanţă în
confort şi siguranţă

177 M 2010
08533

24.11.2010 S.C. RO FIN TRADE &
INDUSTRIES S.R.L.

ro-fin catering

178 M 2010
08534

24.11.2010 S.C. SUPPORTER BAR S.R.L. Vintage PUB

179 M 2010
08545

24.11.2010 SILVIU VASILE PRIGOANA ROSAL CREAT PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI

180 M 2010
08541

24.11.2010 ASOCIATIA CLUBUL MICII
CAMPIONI

micii CAMPIONI

181 M 2010
08513

24.11.2010 S.C. FOTONACTIV S.R.L. FOTONACTIV www.fotonactiv.ro

182 M 2010
08514

24.11.2010 ILIESCU CARMEN ANDREEA AMBASADA LUI MOŞ CRĂCIUN IN
ROMANIA

183 M 2010
08536

24.11.2010 ARA SOFTWARE GROUP
S.R.L.

European business network

184 M 2010
08515

24.11.2010 ILIESCU CARMEN ANDREEA AMBASADA LUI MOŞ CRĂCIUN

185 M 2010
08516

24.11.2010 ILIESCU CARMEN ANDREEA AMBASADA LUI MOŞ CRĂCIUN IN
BUCURESTI

186 M 2010
08537

24.11.2010 S.C. DARINNE DISTRIBUTION
S.R.L.

Ettermi

187 M 2010
08542

24.11.2010 S.C. CLAUDIA SIB S.R.L. Sibiu Claudia Sib

188 M 2010
08538

24.11.2010 MARINESCU DANIELA M A R I M A R

189 M 2010
08546

24.11.2010 SILVIU VASILE PRIGOANA GÂNDEŞTE VERDE, GÂNDEŞTE
ROSAL

190 M 2010
08531

24.11.2010 S.C. CARPATAIR S.A. Carpatino
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(210) M 2010 07031
(151) 18.11.2010
(732) PENCIU ALEXANDRA, Str. Mihai

Eminescu nr. 8, Judeţul Galaţi,
800091, GALAŢI ROMANIA 

(540)

BRAVE#HEART

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, spectacole de muzică.
42 Creare şi întreţinere site-uri web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07870
(151) 23.11.2010
(732) S.C. CORALIA COM S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1/1, Judeţul Mureş, ,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

CORALIA

(591) Culori revendicate:albastru, violet

  
(531) Clasificare Viena:011524; 260205;

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

clase:
16 Şerveţele, prosoape din hârtie, hârtie
igienică; ambalaje din hârtie, carton, mase
plastice. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare de orice tip, berii,

băuturilor alcoolice şi nealcoolice de orice tip,
băuturilor răcoritoare, apelor minerale,
cosmeticelor, detergenţilor, produselor de
îngrijire personală, hârtiei igienice,
şerveţelelor, prosoapelor de bucătărie din
hârtie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transporturi rutiere de mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08012
(151) 18.11.2010
(732) S.C. SOMES S.R.L., Calea Călăraşi

nr. 143, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SOMEŞ MATERIALE PENTRU CASA
TA

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

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270509;

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

clase:
35 Administraţie comercială; magazine cu
vânzare de materiale de construcţii, electrice
şi sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08256
(151) 22.11.2010
(732) S.C. EXPERT REPARATII S.R.L.,

Judeţul Neamţ, , COMUNA TASCA
ROMANIA 

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

(540)

S.C. EXPERT REPARATII S.R.L.

(591) Culori revendicate:verde

  (531) Clasificare Viena:030422; 240109;
270515; 290103;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08257
(151) 22.11.2010
(732) S.C. ROBMET S.R.L., Str. Bistriţei

nr. 55, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

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

NEAMŢ

(540)

ROBMET ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:120301; 120311;

260116; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08304
(151) 19.11.2010
(732) TIMIŞ EUGEN - LIVIU, Calea

Bucovinei nr. 44, sc. A, etaj 2, ap. 4,
judeţul Suceava, , CÂMPULUNG
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MOLDOVENESC ROMANIA 

(540)

Gelu Haiducul - PREPARATE DIN
CARNE TRADITIONALE TRADIŢIA E
PE MÂINI BUNE Vrei să mănânci
sănătos? Mănâncă tradiţional!

(591) Culori revendicate:verde

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială cu
privire la produse şi servicii legate de
industria laptelui şi produselor lactate şi
prelucrării produselor de origine animală;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
lactate şi produselor de origine animală (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08362
(151) 18.11.2010
(732) S.C. EUROPEAN EYE CENTERS

S.R.L., Calea Şerban Vodă nr. 95-101,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROPE EYE SPITALUL DE
OFTALMOLOGIE

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

  (531) Clasificare Viena:260101; 270509;
290113;  

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

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08363
(151) 18.11.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUZZ BEE
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08364
(151) 18.11.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUZZBEE
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08365
(151) 18.11.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZURU JUMPS
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08366
(151) 18.11.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZURU

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08348
(151) 18.11.2010
(732) S.C. O MAC PADURE &

GRADINA S.R.L., Calea Craiovei nr,
182, judeţul Argeş, 110207, PITEŞTI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11 PITESTI

(540)

MO-MAC p&g

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260302;

270511; 270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lanţ de magazine de prezentare şi
desfacere; administraţie comercială; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08376
(151) 18.11.2010
(732) S.C. ADEVĂRUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr.21,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

librăriile adevărul

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270507;

270519;  
(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
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colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08349
(151) 18.11.2010
(732) S.C. WALTERS INVEST S.R.L.,

Str. George Călinescu nr. 13, et. 2,
sector 1, 011691, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

GIRAFA RAFA O REVISTĂ
DEDICATĂ CELOR MICI

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

  
(531) Clasificare Viena:030209; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; ziare, cărţi, reviste, publicaţii
periodice, broşuri, pliante, atlasuri,
monografii; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; 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; servicii de editare; studii de piaţă,
sondaje de opinie; servicii de marketing,
marketing direct; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
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le vadă şi să le cumpere comod.
41 Servicii de publicare; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizarea de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, sesiuni şi alte manifestări culturale
şi educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08367
(151) 23.11.2010
(732) S.C. DANEMAR COMPANY

S.R.L., Str. Gării nr. 45, Judeţul
Vâlcea, , LOCALITATE BĂBENI
ROMANIA 

(540)

EURO MARKET
  
(531) Clasificare Viena:260404; 270501;

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

clase:
35 Lanţ de magazine; regruparea în avantajul
terţilor a următoarelor produse: produse
alimentare; băuturi alcoolice şi băuturi
nealcoolice; tutun; fructe şi legume proaspete;
carne şi produse din carne; peşte, crustacee şi
moluşte; produse de patiserie şi produse
zaharoase; cafea, ceai, cacao şi condimente;
cereale, seminţe şi furaje; flori şi plante;
produse textile, încalţăminte şi produse din
piele; produse lactate, ouă, uleiuri şi grăsimi
comestibile; produse cosmetice şi de
parfumerie; produse de uz casnic; produse
electronice, componente şi echipamente
electronice şi de telecomunicaţii; produse
electrocasnice; articole de iluminat; articole de
papetarie; produse sanitare, instalaţii şi
echipamente sanitare; produse de încălzire,
instalaţii şi echipamente de încălzire;

calculatoare, unităţi periferice şi software;
articole pentru pescuit; articole pentru
camping; echipamente sportive; jocuri şi
jucării; articole de fierărie; decoraţiuni
interioare şi exterioare; material lemnos şi
materiale de construcţii; scule, piese şi utilaje;
produse chimice; produse industriale (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
40 Prelucrarea şi conservarea cărnii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08350
(151) 18.11.2010
(732) S.C. COMPLEX BICAZ S.A., Str.

Decebal nr. 38, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

HOTEL CAPRI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08351
(151) 18.11.2010
(732) S.C. FOLLOW ME S.R.L., Str.

Maior Gheorghe Sontu nr. 10, ,
CONSTANŢA ROMANIA 
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(540)

TACOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08383
(151) 18.11.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Vin Boieresc

(591) Culori revendicate:maro
  
(531) Clasificare Viena:020104; 020111;

270524; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08368
(151) 18.11.2010
(732) CAPRARU ADRIANA, Str. Saturn

nr. 30, bl. I5, sc. 1, ap. 45, Judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

ArtClue

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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 08377
(151) 18.11.2010
(732) S.C. SOLEXPERT COMPANY

S.R.L., Şos. Ploieşti - Târgovişte, Km.
8, Corpul C 11, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

solExpert pardoseli la cheie

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
4 4  S e r v i c i i  m e d i c a l e ; s e r v i c i i
veterinare;servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau pentru animale;
servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08369
(151) 18.11.2010
(732) S . C .  S E L M A C O

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Octavian Goga nr. 38, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

RADIO ŞANŢ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

(591) Culori revendicate:mov, gri

  
(531) Clasificare Viena:160104; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08378
(151) 18.11.2010
(732) S.C. SOLEXPERT COMPANY

S.R.L., Şos. Ploieşti - Târgovişte, Km.
8, Corpul C 11, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

solExpert

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

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

dinţilor.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
4 4  S e r v i c i i  m e d i c a l e ; s e r v i c i i
veterinare;servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau pentru animale;
servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08370
(151) 18.11.2010
(732) S.C. ECONGRES MEDICAL

EVENTS S.R.L., Str. Dacia nr. 24C,
bl. C6, et. 1, ap. 6, camera 1, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. SIDEMO - SIGLE DESENE
MODELE S.R.L., Str. Sanduleşti nr.
3, bl. Z40, ap. 4, sector 6
BUCUREŞTI
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(540)

WWW.ECONGRES.RO

(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.
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 08352
(151) 18.11.2010
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

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

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., Str. Dr.
N. Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

INSECTE REALE ÎNVAŢĂ TOTUL
DESPRE LUMEA LOR MICROSCOPICĂ

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
 
(531) Clasificare Viena:031321; 270519;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08379
(151) 18.11.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

MĂNĂSTIRI DUNĂRENE
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(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:070103; 270524;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08353
(151) 18.11.2010
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

Buzoiani Iani nr. 14, sector 1, 011573,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

E-NEMIRA

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

38 Servicii efectuate prin intermediul
internetului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site-uri cu informaţii
pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08371
(151) 18.11.2010
(732) NEWFREY LLC, 1207 Drummond

Plaza, Newark, 19711, DELAWARE
S.U.A. 

(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)

PFISTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Robineţi, filtre pentru robineţi, duşuri,
mânere pentru duşuri, sifoane, pipe de baterii
şi dispozitive pentru canalele de scurgere a
apei; lămpi şi corpuri de Iluminat electric;
valve de derivaţie, valve de amestecare,
agregate pentru conducte de scurgere şi
deversoare, sifoane de evacuare a apei şi
drenuri; valve din alamă neprelucrată pentru
agregate de ţevărie; porţelan vitros, incluzând
chiuvete şi bideuri.
21 Dozator pentru săpun; suporturi pentru
prosoape; inele pentru prosoape; agăţători
pentru prosoape şi suporturi de hârtie. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08354
(151) 18.11.2010
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

Buzoiani Iani nr. 14, sector 1, 011573,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEMIRA.RO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
38 Servicii efectuate prin intermediul
internetului.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site-uri cu informaţii
pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08355
(151) 18.11.2010
(732) S.C. BRITTA TRADING S.R.L.,

Str. Prof. Niculae Ionescu nr. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZORKY'S PLANET

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, roz, verde, galben

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; parcuri de distracţii;
exploatarea sălilor de jocuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08356
(151) 18.11.2010
(732) CANELA FLORIAN, Str. Vlaicu

Vodă nr. 5, bl. C9, sc. 3, et. 4, ap. 82
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mondo - Carp '91
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(531) Clasificare Viena:090111; 090121;
270511;  

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

20 Articole de aşternut.
24 Ţesături şi produse textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08372
(151) 18.11.2010
(732) NEWFREY LLC, 1207 Drummond

Plaza, Newark, 19711, DELAWARE
S.U.A. 

(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)

PRICE PFISTER

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Robineţi, filtre pentru robineţi, duşuri,
mânere pentru duşuri, sifoane, pipe de baterii
şi dispozitive pentru canalele de scurgere a
apei; lămpi şi corpuri de Iluminat electric;
valve de derivaţie, valve de amestecare,
agregate pentru conducte de scurgere şi
deversoare, sifoane de evacuare a apei şi
drenuri; valve din alamă neprelucrată pentru
agregate de ţevărie; porţelan vitros, incluzând
chiuvete şi bideuri.
21 Dozator pentru săpun; suporturi pentru
prosoape; inele pentru prosoape; agăţători
pentru prosoape şi suporturi de hârtie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08357
(151) 18.11.2010
(732) POPA ANDREI DRAGOŞ, Cartier

Dorobanţi nr. 2, bl. B2, et. 1, ap. 5,
judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA

(732) A N D R O N A C H E  A D R I A N
LAURENTIU, Cartier Dorobanţi nr.
2, bl. B11, et. 2, ap. 6, judeţul Buzău,
, BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

euşor
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

270514;  
(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08360
(151) 18.11.2010
(732) EL BADWI ALI, Bd. Decebal nr. 4,

bl. S11, sc. 3, et. 2, ap. 48, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pesto Pasta Fresh Casual Cooking

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08373
(151) 18.11.2010
(732) S.C. PIRITEX S.A., Str. Piramidei nr.

2, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

piritex o lume la piciorele tale

(591) Culori revendicate:verde (pantone 375
C), albastru (pantone 281 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
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mărfurilor; organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08374
(151) 18.11.2010
(732) CABINET AVOCAT HORIA

MINEA, Str. Marin Serghiescu nr.
6-8, ap. 9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

law office

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08375
(151) 18.11.2010
(732) S.C. PIRITEX S.A., Str. Piramidei nr.

2, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

piritex Expertul tău în pardoseli

(591) Culori revendicate:verde (pantone 375
C), albastru (pantone 281 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
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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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08359
(151) 18.11.2010
(732) INSTITUTUL NATIONAL AL

PATRIMONIULUI, Str. Ienăchiţă
Văcărescu, nr. 16, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INP

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260301;

260401; 270503; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de editare de reviste şi buletine ale
monumentelor istorice; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială privind
monumentele istorice; regruparea în avantajul
terţilor a materialelor publicitare (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
36 Servicii de gestionare de fonduri, acordare
de credite privind fondurile alocate pentru
monumentele istorice.
41 Servicii de educare; instruire (formare a
specialiştilor în domeniul protejării
monumentelor).
42 Servicii de asistenţă tehnică, proiectare în
domeniul monumentelor istorice.
45 Servicii juridice (încheierea de contracte,
iniţierea de acte normative în domeniul
protejării monumentelor istorice, elaborare şi
actualizare de dosare privind protejarea
monumentelor istorice); servicii de avizare,
verificare a documentelor pentru lucrări
contractate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08361
(151) 18.11.2010
(732) S.C. MCA SELL S.R.L., Str. Radu

Şerban nr. 485, Sat Comana, judeţul
Giurgiu, , COMUNA COMANA
ROMANIA 

(540)

exin experţii în închirieri
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(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:020915; 260301;

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

clase:
6 Construcţii transportabile metalice (uşi de
garaj rezidenţiale şi industriale, porţi
industriale).
19 Construcţii transportabile nemetalice (uşi
de garaj, rulouri exterioare, plase împotriva
insectelor).
24 Plase împotriva insectelor.
37 Servicii în construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08384
(151) 18.11.2010
(732) KELLER & KALMBACH S.R.L.,

Str. Gheorghe Doja nr. 3A, judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 4 5 4 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(740) P A U L A  A D R I A N A
A C S I N T E - C O N S I L I E R
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Bd.
Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 3 BUCURESTI

(540)

KELLER & KALMACH

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270515;

290104;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticulturiă şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 Înălbitori şi alte substanţe pentru spălarea;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătoarilor; fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţie metalice; construcţii
transportabile metalice; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
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altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
14 Metale preţioase şi aliajele ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale care nu sunt
incluse în alte clase;materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau din materiale
plastic.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapetcu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
40 Prelucrareamaterialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08385
(151) 18.11.2010
(732) S.C. DIGITAL SALE S.R.L., Str.

Serbota nr. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) I.P. NEW MARK COMPANY S.R.L.,
Bdul. Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, sc.
C, et. 4, ap. 83, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

IFN CREDIT AMANET THE CREDIT
EDUCATION PEOPLE - AMANET NON
STOP EXCHANGE

(591) Culori revendicate:roşu, violet

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08386
(151) 18.11.2010
(732) S.C. DIGITAL SALE S.R.L., Str.

Serbota nr. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) I.P. NEW MARK COMPANY S.R.L.,
Bdul. Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, sc.
C, et. 4, ap. 83, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

IFN CREDIT AMANET THE CREDIT
EDUCATION PEOPLE

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:241513; 241517;

260116; 270509; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08387
(151) 18.11.2010
(732) S.C. SILK IMPEX S.R.L., Str.

Bazalt nr. 15, judeţul Buzău, 120167,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

MIERE NEA' VICTOR
  

(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 şi
produse pe bază de miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08388
(151) 18.11.2010
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

Drumul între Tarlale nr. 1, Jud. Ilfov,,
, COMUNA CERNICA ROMANIA 

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

(540)

STALINSKAYA

(591) Culori revendicate:roşu, alb, auriu

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,

loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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,
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maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozibili; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,

conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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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; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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.
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 pentru 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 08389
(151) 18.11.2010
(732) S.C. AVITA S.R.L., Str. Chebac nr.

27, juc. Bacău, 605100, BUHUŞI
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)

MAXENERGY

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08390
(151) 18.11.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

Bdul Decebal nr. 14, bl. S 6, sc. 4, etj.
1, ap. 68, sector 3, 030967,
BUCUREŞTI ROMANIA 
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(540)

TECSA NATUR VIA

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

  
(531) Clasificare Viena:050702; 080111;

250119; 270511;  
(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, biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08391
(151) 18.11.2010
(732) R A D U L E S C U  B O G D A N

SPIRIDON, Str Odobeşti nr. 5, bl.
Z1A, sc. A, ap. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EMIRE
  

(531) Clasificare Viena:050519; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Pensiune, hotel, restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08392
(151) 18.11.2010
(732) ANNA TODIRAS, Str. Maria Rosetti

nr. 16, ap. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) LUCIAN-GABRIEL-MARIAN
BARAITARU, Str. Argeşelu nr. 9, bl.
34, sc. 1, etaj 3, ap. 15, sector 4, ,
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)

La Studio
 

(531) Clasificare Viena:170109; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special activităţi de
fotografie, fotoreportaje,, înregistrări pe benzi
video (filmare), montaj benzi video.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08393
(151) 18.11.2010
(732) S.C. REU CAPITAL S.R.L., Str.

Hristo Botev nr. 1, etaj 3, ap. 310,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DESTIN TV

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:010102; 260201;

270508; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08394
(151) 18.11.2010
(732) S.C. REU CAPITAL S.R.L., Str.

Hristo Botev nr. 1, etaj 3, ap. 310,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URANIA
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08396
(151) 18.11.2010
(732) S.C. STATIUNEA IZVOARE S.A.,

Str.Principală, judeţul Maramures, ,
DESESTI ROMANIA 

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

(540)

POIANA SOARELUI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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39 Organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08395
(151) 22.11.2010
(732) S.C. ZORILE TOYS S.R.L., Str.

Rozelor nr. 35 - Hale Depozit, judeţul
Constanţa, , MANGALIA ROMANIA

(540)

ZORILE STORE

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor textile şi de încălţăminte (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; activităţi de comerţ on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08397
(151) 19.11.2010
(732) S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L., Sat

Rădaia, judeţul Cluj, 407059,
COMUNA BACIU ROMANIA 

(540)

POLYGEMMA

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

5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare (de uz farmaceutic).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08398
(151) 19.11.2010
(732) ASOCIATIA ORGANIZATIA

N A T I O N A L A  P E N T R U
SECURITATEA SI PROTECTIA
CONSUMATORULUI, Bdul Schitu
Măgureanu nr. 21, et. 1, ap. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORGANIZATIA NATIONALA PENTRU
SECURITATEA SI PROTECTIA
CONSUMATORULUI ROMANIA ONSPC

(591) Culori revendicate:galben, roşu, bleu
  
(531) Clasificare Viena:051304; 240701;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă profesională în afaceri;
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informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; sondaje de opinie; relatii
publice; informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori.
42 Gazduirea siturilor informatice (situri
web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08408
(151) 19.11.2010
(732) OFFICE 2 OFFICE PUNCT RO

S.R.L., Intrarea Chefalului nr. 12G,
Lot C3, et. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
9 Programe înregistrate de operare pe
calculator; programe pentru jocuri pe
calculator; programe pe calculator înregistrate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazin on-line; consultanţă în
domeniul afacerilor comerciale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea de site
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08409
(151) 19.11.2010
(732) ARA SOFTWARE GROUP S.R.L.,

Intrarea Chefalului nr. 12G, parter,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020914;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe înregistrate de operare pe
calculator; programe pentru jocuri pe
calculator; programe pe calculator înregistrate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazin on-line; consultanţă în
domeniul afacerilor comerciale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea de site
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08418
(151) 19.11.2010
(732) S.C. AXEL 98 BIS IMPEX S.R.L.,

Str. 1 Decembrie 1918, Judeţul, ,
GIURGIU ROMANIA 

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

(540)

GEORGIANA COVRIGUL IMENS
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(591) Culori revendicate:maro, turquoise
(pantone 3135 C)

  
(531) Clasificare Viena:020323; 260418;

270515; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08380
(151) 18.11.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)
CĂRNAŢI BOIEREŞTI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08410
(151) 19.11.2010
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

Torontalului DN 6, KM 5-7, OP. 8 -
CP 1329, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

SPORT365.RO

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

  
(531) Clasificare Viena:040513; 040515;

260418; 270711; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08411
(151) 19.11.2010
(732) S.C. GIMROM HOLDING S.A.,

Calea Vitan nr. 55-59, Complex
Comercial Bucureşti Mall, parter,
birou G47, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 
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(540)

G market aici pentru tine Proaspăt. În
fiecare zi.
 
(531) Clasificare Viena:031309; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08419
(151) 19.11.2010
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

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

(540)

COCA BLANKA

(591) Culori revendicate:roşu-sângeriu
(pantone 484C), galben-auriu (pantone
123 C), galben-portocaliu (pantone
152 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;

290113;  
(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.
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţia mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08399
(151) 19.11.2010
(732) OANA HOLTEA, Str. Aleea Strejnic

nr. 8, bl. A4, sc. A, ap. 3, Jud.
Prahova, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TARA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetetelor, imaginilor;
aparatură pentru sonorizare; suporţi de
înregistrare magnetici şi optici;DVD-uri,
CD-uri, BLU-RAY-uri, carduri de memorie,
sticuri de memorie preînregistrate şi alte
asemenea medii preînregistrate de stocare a
datelor.
16 Produse de hârtie şi carton imprimate;
reviste; broşuri; cataloage; pliante.
35 Publicitate; tratamentul textelor, editare,
redactare; gestiunea afacerilor commerciale;
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

compilarea sau sistematizarea comunicărilor
scrise sau înregistrărilor.
41 Servicii de divertisment oferite de o trupă
muzicală, activităţi culturale, organizarea de
manifestări cu caracter cultural, organizare
servicii oferite de un studio de înregistrări;
servicii de compoziţie muzicală; servicii de
publicare şi de publicare on-line; organizare
de concursuri cu scop educativ şi de
divertisment; organizare de loterii; organizare
de baluri; organizare de spectacole (servicii de
impresariat); organizare de concursuri de
frumuseţe.
42 Creare şi administrare de website pe
Internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08382
(151) 18.11.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

MĂNĂSTIRI DUNĂRENE

(591) Culori revendicate:galben

  

(531) Clasificare Viena:060102; 070103;
290102;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08381
(151) 18.11.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

Vin Boieresc

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:020104; 020111;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08420
(151) 19.11.2010
(732) ELENA GABRIELA UDREA, Bdul.

Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 4,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EU BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1585 C), gri (pantone 7546 C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260114;

270501; 290101; 290106;  
(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 08400
(151) 19.11.2010
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

C O S M E T I C  I N D U S T R Y
ALKALOID AD SKOPJE, Blvd.
Aleksandar Makedonski 12, 1000,
S K O P J E  R E P U B L I C A
MACEDONIA 

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

(540)

FOREXO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente antimicrobiene pentru uz
sistemic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08421
(151) 19.11.2010
(732) ELENA GABRIELA UDREA, Bdul.

Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 4,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
EU iubesc B

 
(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 08412
(151) 19.11.2010
(732) S.C. GIMROM HOLDING S.A.,

Calea Vitan nr. 55-59, Complex
Comercial Bucureşti Mall, parter,
birou G47, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

G market aici pentru tine
 
(531) Clasificare Viena:031309; 270515;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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 de sutură.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

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.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzica.
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.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,

solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
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 08401
(151) 19.11.2010
(732) RADU OCTAVIAN, Str.Odobeşti nr.

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

(540)

INNOVANET
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08422
(151) 19.11.2010
(732) ELENA GABRIELA UDREA, Bdul.

Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 4,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EU iubesc Bucureşti
 
(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 08423
(151) 19.11.2010
(732) ELENA GABRIELA UDREA, Bdul.

Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 4,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 
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(540)

EU iubesc România
  
(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 08413
(151) 19.11.2010
(732) PFA CAPATANA F. STELA, Str.

Gospodari nr. 67, judeţul Ilfov, , SAT
ROŞU ROMANIA 

(540)

MILITARI RESIDENCE Început de
viaţă nouă

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 539C), portocaliu (Cod
Pantone 148C), alb

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08403
(151) 19.11.2010
(732) S.C. TV ANTENA 1 S.A., Şos.

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

(540)

TVNOVELA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08424
(151) 19.11.2010
(732) ALBU MIHAI CONSTANTIN, Str.

Ardeal nr. 10, Judeţul Timiş, 307160,
LOCALITATEA DUMBRĂVIŢA
ROMANIA 

(540)

THE HOSPITAL COMPANY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate, echipamente şi instrumente
chirurgicale, medicale şi dentare de orice fel.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
aparatelor, echipamentelor şi instrumentelor
chirurgicale, medicale şi dentare (cu excepţia
transportulu lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de instalare, mentenanţă şi

reparare a aparatelor, echipamentelor şi
instrumentelor medicale; oferirea de
informaţii referitoare la instalarea, mentenanţa
şi repararea aparatelor, echipamentelor şi
instrumentelor medicale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08404
(151) 19.11.2010
(732) S.C. 11 AM MEDIA NET S.R.L.,

Str. Călmăţui nr. 17, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REZOLV IT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08414
(151) 19.11.2010
(732) S . C .  C L U B  M I L I T A R I

RESIDENCE S.R.L., Str. Gospodari
nr. 67, judeţul Ilfov, , SAT ROŞU
ROMANIA 

(540)

MILITARI RESIDENCE BALLROOM

(591) Culori revendicate:roşu (Cod Pantone
201C), maro (Cod Pantone 497C),
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galben (Cod Pantone 110C)
  
(531) Clasificare Viena:011108; 270519;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08425
(151) 19.11.2010
(732) OPREA ALINA, Str. Revederii nr. 8,

Judeţul Ilfov, , LOCALITATEA
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ SĂNĂTATE
prin ALIMENTAŢIE

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270503;

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

clase:

41 Activităţi culturale, educaţie şi recreere;
organizarea de spectacole; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe,
simpozioane, seminarii, congrese, în general
organizarea de evenimente specifice clasei 41;
emisiuni de divertisment radio şi TV;
consiliere; publicarea electronică on-line de
cărţi şi periodice; servicii de înregistrări
magnetice, procesare, tehnoredactare,
machetare, imagini, audio, video; programe
radio; fonice şi TV; pregătire şi producere de
film. 
42 Servicii ştiinţifice, de analiză, cercetare,
creaţie în domeniul alimentelor şi igienei
umane. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08405
(151) 19.11.2010
(732) CALAGIU GINA-NORELA, Str.

Lăptari Tei nr. 10, sc. 1, et. 1, ap. 5,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENIUS Agenda mea geniala
  
(531) Clasificare Viena:020123; 050713;

270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific pentru
fotografie, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
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imaginilor; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); caractere tipografice;
forme de tipar.
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 08415
(151) 19.11.2010
(732) S.C. TONKA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Vladislav Voievod nr. 35,
sector 2, 023498, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIZAR TOBACCO & LIQUOR STORE

(591) Culori revendicate:roşu (Cod Pantone
1807 C)

  (531) Clasificare Viena:011505; 230125;
270501; 290101;  

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

30 Cafea.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08426
(151) 19.11.2010
(732) PROFESOR UNIVERSITAR

DOCTOR DOBREI ALIN IONEL,
Calea Aradului nr. 103, bl. 1/b, sc. C,
ap. 6, Judeţul Timiş, 300644,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR SALA FLORIN, nr. 571,
Judeţul Timiş, 307041, DUDEŞTII
NOI ROMANIA 

(732) PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR GROZEA IOANA, Str.
Nera nr. 8, Judeţul Timiş, 307160,
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(732) CONFERENTIAR UNIVERSITAR
DOCTOR POIANA MARIANA
ATENA, Calea Şagului nr. 85, bl. B
11, sc. G, ap. 28, Judeţul Timiş,
300516, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) ASISTENT UNIVERSITAR
DOCTOR MALAESCU IOANA
MIHAELA, Str. Rodnei nr. 13,
Judeţul Arad, 315700, SEBIŞ
ROMANIA 

(732) A S I S T E N T  C E R C E T A R E
DOCTOR GHITA ALINA
GEORGETA, Calea Aradului nr.
105, bl. 1/b, sc. C, et. 2, ap. 6, Judeţul
Timiş , 300644, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) INGINER DOCTOR DOCENT
BORCA VICTORIA ANA, Str.
Mihail Eminescu nr. 8 A, Judeţul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

Timiş, 305100, BUZIAŞ ROMANIA

(540)

VITISTM ALB AROMAT DE SILAGIU
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Viţă de vie (butuci de viţă de vie). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08406
(151) 24.11.2010
(732) S.C. INTEGRA HR S.R.L., Str.

Câmpului nr. 141, mansardă, ap. 3,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

integraHR

(591) Culori revendicate:alb, gri (pantone
425,427), roz (panton 190), mov
deschis (pantone 681U), mov închis
(pantone 689U)

  (531) Clasificare Viena:090313; 270502;
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, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08427
(151) 19.11.2010
(732) PROFESOR UNIVERSITAR

DOCTOR DOBREI ALIN IONEL,
Calea Aradului nr. 103, bl. 1/b, sc. C,
ap. 6, Judeţul Timiş, 300644,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR SALA FLORIN, nr. 571,
Judeţul Timiş, 307041, DUDEŞTII
NOI ROMANIA 

(732) PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR GROZEA IOANA, Str.
Nera nr. 8, Judeţul Timiş, 307160,
DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(732) CONFERENTIAR UNIVERSITAR
DOCTOR POIANA MARIANA
ATENA, Calea Şagului nr. 85, bl. B
11, sc. G, ap. 28, Judeţul Timiş,
300516, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) ASISTENT UNIVERSITAR
DOCTOR MALAESCU IOANA
MIHAELA, Str. Rodnei nr. 13,
Judeţul Arad, 315700, SEBIŞ
ROMANIA 

(732) A S I S T E N T  C E R C E T A R E
DOCTOR GHITA ALINA
GEORGETA, Calea Aradului nr.
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105, bl. 1/b, sc. C, et. 2, ap. 6, Judeţul
Timiş, 300644, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) INGINER DOCTOR DOCENT
BORCA VICTORIA ANA, Str.
Mihail Eminescu nr. 8 A, Judeţul
Timiş, 305100, BUZIAŞ ROMANIA

(540)

VITISTM GRAS ARIPAT DE SILAGIU
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Viţă de vie (butuci de viţă de vie). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08407
(151) 24.11.2010
(732) S.C. M&M SOFTWARE S.R.L., Str.

Retezatului nr. 39, Jud. Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

iVOX
(591) Culori revendicate:gri deschis

(pantone 424), gri închis (pantone
426), portocaliu (pantone 172, 716,),
galben (pantone 113)

  
(531) Clasificare Viena:241513; 270502;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08417
(151) 19.11.2010
(732) DINESCU DANIELA , Şos.

Colentina nr. 2, bl. 1, sc. C, et. 9, ap.
122, sector 2, 021172, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08448
(151) 22.11.2010
(732) ONTIU NICOLETA MARIANA,

Nr. 115, Jud. Maramureş, 437155,
FĂRCAŞA ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08449
(151) 22.11.2010
(732) IACOB TRAIAN-AURELIAN, Str.

Stadionului nr. 2 bis, bl. M3, sc. 2, et.
7, ap. 69, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)

e-avion.ro

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:180503; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08428
(151) 22.11.2010
(732) S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.,

Aleea Magnoliei, nr. 1, bl. 67, sc. B,
ap. 17, birou 1, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

axeon

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270504; 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.
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08438
(151) 22.11.2010
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

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

(540)

4 PUZZLES
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08450
(151) 22.11.2010
(732) S.C. VIGNA S.R.L., Sat Petrovaselo,

Nr. 230, Jud. Timiş, , RECAŞ
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)

Petro Vaselo
 
(531) Clasificare Viena:261105; 261112;

270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08429
(151) 22.11.2010
(732) S.C. GENA S.R.L., Str. Bucureşti nr.

27, judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(540)

DEPOZITUL DE SCULE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020914; 250118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Regruparea în avantajul terţilor a maşinilor
şi maşinilor-unelte; motoarelor; cuplajelor şi
organelor de transmisie; instrumentelor
agricole; (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08439
(151) 22.11.2010
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

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

(540)

GAME COLLECTION
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08453
(151) 22.11.2010
(732) S.C. PREMIUM SAS S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 77, et. 2, camera 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMIUM SAS

(591) Culori revendicate:roşu

 (531) Clasificare Viena:260205; 270524;
290101;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08440
(151) 22.11.2010
(732) S.C. IQ GAMES S.R.L., Str.

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

(540)

SA COASEM FRUMOS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08458
(151) 22.11.2010
(732) NICULESCU FLORIANA, Str.

Piatra Mare nr. 3, bl. 9, sc. 1, et. 1, ap.
6, sector 2,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAGIC DENT
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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 de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şisilvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08459
(151) 22.11.2010
(732) NICULESCU FLORIANA, Str.

Piatra Mare nr. 3, bl. 9, sc. 1, et. 1, ap.
6, sector 2,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAGIC FAMILY DENT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08454
(151) 22.11.2010
(732) S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.,

Comuna Horia, Jud. Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

RAL TV PRIVESTE ALTFEL

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

  
(531) Clasificare Viena:160104; 260424;

270510; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii, în special difuzarea de
emisiuni prin satelit şi cablu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi în special realizare de
emisiuni de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08430
(151) 22.11.2010
(732) S.C. HERBAGETICE S.R.L., Str.

Cimitirului, fn, Sat Podu Oltului,
judeţul Braşov, , COMUNA
HARMAN ROMANIA 

(540)

ZHEO HERBAL POWER
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(531) Clasificare Viena:270503; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08463
(151) 22.11.2010
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB

C O M P A N Y ,  a  D e l a w a r e
Corporation, 345 Park Avenue,
10154, NEW YORK S.U.A. NEW
YORK

(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)

KOMBOGLYZE

(300) Prioritate invocată:
 /29.09.2010/US
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice pentru tratamentul
afecţiunilor metabolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08431
(151) 23.11.2010
(732) S.C. ARGES EXPRES PRESS

S.R.L., Bd. Basarabilor nr. 35 A,
judeţul Argeş, , CURTEA DE ARGEŞ
ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Publicaţii periodice, cotidiene.
35 Publicitate, redactare, editare.
41 Publicare şi publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08460
(151) 22.11.2010
(732) BEATRICE VORNICU, Str.

Prevederii nr. 7, bl. PM11b, ap. 23,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DELICIOASA COMFORT LIVING
 
(531) Clasificare Viena:270504; 270508;  
(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08455
(151) 22.11.2010
(732) ALI IBRAHIM CHAMI, Calea

Călăraşi nr. 173, bl. 42, sc. 1, ap. 32,
sector 2, 030615, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LEBANESE FOUR SEASONS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08443

(151) 22.11.2010
(732) S.C. FANYON S.R.L., Sat

Baldovineşti, Judeţul Brăila, *,
COMUNA VADENI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08461
(151) 22.11.2010
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

Şos. de Centură nr. 13, Clădirea Mega
IV, Judeţul Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI
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(540)

SOLO COCO

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

  
(531) Clasificare Viena:060602; 060625;

270311; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08456
(151) 22.11.2010
(732) MARIN ROMEO, Şos. Iancului nr.

15, et. 2, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMEO & GIPSY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08464
(151) 22.11.2010
(732) S.C. DGL PRO S.R.L., Str. Crişul

Alb nr. 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLUB MASTER POKER
 
(531) Clasificare Viena:030717; 210102;

270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe software conţinând jocuri.
28 Jocuri (în domeniul jocurilor de noroc).
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc
cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08462
(151) 22.11.2010
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

Şos. de Centură nr. 13, Clădirea Mega
IV, Judeţul Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

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

(540)

COLA DRINK 4 ENERGY COLA

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 190301;

270711; 290112;  
(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 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08432
(151) 22.11.2010
(732) ARA SOFTWARE GROUP S.R.L.,

Intrarea Chefalului nr. 12G, parter,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

h u b o o

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

clase:
9 Programe înregistrate de operare pe
calculator; programe pentru jocuri pe
calculator; programe pe calculator înregistrate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazin on-line; consultanţă în
domeniul afacerilor comerciale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea de site
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08444
(151) 22.11.2010
(732) S.C. FANYON S.R.L., Sat

Baldovineşti, Judeţul Brăila, *,
COMUNA VADENI ROMANIA 

(540)

FRĂGUŢE
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 (531) Clasificare Viena:270509;  
(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 08451
(151) 22.11.2010
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL NATIONAL MANGALIA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Materiale publicitare pe CD ROM, casete
video ,şi orice suport magnetic.
16 Materiale publicitare pe suport de hanie,
fotografii, papetărie, articole de birou.
35 Servicii de publicitate şi reclamă internă şi
externă prin mass-media, audio şi alte
materiale promoţionale în scopul dezvoltării
turismului în zonă; realizarea şi difuzarea de
materiale publicitare, atât în ţară cât şi în
străinătate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale; organizare de spectacole,
manifestări şi diverse evenimente în aer liber;
servicii de editare şi redactare pentru texte,
altele decât cele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08465
(151) 22.11.2010
(732) S.C. NBG LEASING IFN S.A., Str.

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

(540)

AND HIT THE ROAD!
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Închirieri auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08445
(151) 22.11.2010
(732) S.C. FANYON S.R.L., Sat

Baldovineşti, Judeţul Brăila, *,
COMUNA VADENI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08452
(151) 22.11.2010
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

TROFEUL MANGALIA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate şi reclamă internă şi
externă prin mass-media, audio şi alte
materiale promoţionale în scopul dezvoltării
turismului în zonă; realizarea şi difuzarea de
materiale publicitare, atât în ţară cât şi în
străinătate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale; organizare de spectacole,
manifestări şi diverse evenimente în aer liber;
servicii de editare şi redactare pentru texte,
altele decât cele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08446
(151) 22.11.2010
(732) S.C. PANCOM S.R.L., Bdul.

Decebal nr. 9, bl. 17, ap. 2, Judeţul
Neamţ, 610013, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

vindor

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:110302; 270524;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08457
(151) 22.11.2010
(732) NICULESCU FLORIANA, Str.

Piatra Mare nr. 3, bl. 9, sc. 1, et. 1, ap.
6, sector 2,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAGIC
  

(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 de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şisilvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08433
(151) 22.11.2010
(732) S.C. CREMIAL S.R.L., Str. Traian

nr. 21, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
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PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

Full House
 
(531) Clasificare Viena:070124; 260415;

270508;  
(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, pizza, îngheţată comestibilă;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
restaurante, cantine, pizzerii, cafenele, baruri,
fast-food-uri, servicii catering, cofetării;
servicii de cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08447
(151) 22.11.2010
(732) S.C. PANCOM S.R.L., Bdul.

Decebal nr. 9, bl. 17, ap. 2, Judeţul
Neamţ, 610013, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

DOR DE VIN

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08467
(151) 22.11.2010
(732) S.C. DECO MOB S.R.L., Str. Iacob

Bologa nr. 12, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

DESIGN BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:200515; 260424;
270501;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08468
(151) 22.11.2010
(732) CONSTANTIN ADRIAN FLORIN,

Str. Griviţei nr.13, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Elfi

(591) Culori revendicate:verde
 
(531) Clasificare Viena:250503; 270525;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj.
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 08435
(151) 22.11.2010
(732) CENTRUL DE CERCETARE

P E N T R U  M A T E R I A L E

MACROMOLECULARE SI
MEMBRANE (CCMMM), Str.
Splaiul Independenţei nr. 202 B,
sector 6, 060023, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
CMM 28-65-900-PP

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

1 Produse chimice destinate industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08436
(151) 22.11.2010
(732) CENTRUL DE CERCETARE

P E N T R U  M A T E R I A L E
MACROMOLECULARE SI
MEMBRANE (CCMMM), Str.
Splaiul Independenţei nr. 202 B,
sector 6, 060023, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
CMM 28-65-760-PP

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08437
(151) 24.11.2010
(732) PAPACU DUMITRU ,  Str .

Constantin Merisescu nr. 9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COFETĂRIA PARADIS LABORATOR
PROPRIU
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(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:250118; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08470
(151) 22.11.2010
(732) MARIA-CRISTINA SERBU, Str.

Crişului nr. 5, ap. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

social plum fights for your style

(591) Culori revendicate:violet (pantone
2623C), gri

  
(531) Clasificare Viena:270311; 270525;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 08469
(151) 22.11.2010
(732) DF World of Spices GmbH,

Industriestrasse 25, 49201, DISSEN
GERMANIA 

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

(540)

... mai trebuie puţin Fuchs
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Emulgator pentru gătit; emulgator pentru
cârnaţi.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, conservate, congelate, fructe uscate şi
fierte şi legume; jeleuri, gemuri, compoturi,
produse din ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile; fin ragu, cârnaţi
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vegetarieni realizate din proteine din soia
(salam de soia); bile prăjite vegetale fabricate
din soia (substitui carne) şi gulaş fabricat din
soia; aspic carne, peşte, fructe şi legume;
anghinare (prelucrate): fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate) miezuri de anghinare (prelucrate),
ardei iuti (prelucraţi); ardei (prelucraţi):
mazăre preparate pui (prelucrate);
leguminoase (prelucrate), linte (prelucrate),
amestec de legume şi fructe (prelucrate);
măsline (conservate, prelucrate şi umplute):
ardei iute (prelucrate); Piri piri (ardei iute)
(pre lucrate) ;  cas t ravecior i  mura ţ i
(cornichons); nuci (prelucrate), mugurii de
soia pentru consum uman (prelucrate); castane
dulci (conserve), piure de castane dulci,
murături, ciuperci (conservare, congelate,
uscate, la grătar sau fierte); trufe (conservate);
trufe tartinabile (creme trufe); gelatină pentru
produse alimentare: coji comestibile de
produse alimentare, constând în principal din
gelatină pentru produse alimentare, cu
mirodenii adăugate; sucuri de legume pentru
gătit; uleiuri comestibile, inclusiv uleiurile
condimentate, uleiuri de condimente, uleiuri
de ciuperci, uleiuri herbed, uleiuri de fructe,
uleiuri vegetale, uleiuri usturoi, uleiuri de
seminţe, uleiuri de nuci, uleiuri de trufe,
uleiuri de măsline, uleiuri condimentate şi
aromatizanţi; sosuri şi preparate pentru
realizarea de sosuri (sunt incluse în această
clasă), paste din carne, peşte, pasăre, vânat
extracte din carne, produse vegetale şi produse
lactate, cu mirodenii adăugate; piureuri
constând din roşii, fasole, mazăre dulce,
castane de India; fin ragu; hummus (pastă de
năut), pastă de trufe, pateu de ficat, Fondue,
cuburi, concentrate pentru prepararea de supe,
supe consommes, bouillons, ciorbe, supă de
legume, carne şi păsări de curte concentrate,
cuburi concentrate; preparate pentru a face
supe, consommes, bouillons şi ciorbe, fiecare
dintre acestea, de asemenea, în formă

deshidratată; MIREPOIX (incluse în această
clasă), lapte de soia, lapte de cocos, brânza,
tofu, gemuri, compoturi, gata de a fi mâncate,
deserturi dulci incluse în această clasă
(deserturi lactate), produse lactate, ouă,
grăsimi tartinabile cu conţinui de pâine;
tartine, constând în principal din legume, nuci
prelucrate, fructe, seminţe sau legume;
produse alimentare, produse în principal din
fasole sau năut cu făină de soia adăugată;
inclusiv falafel, preparate din extracte de
seminţe de in, de buruieni pentru scopuri
alimentare: usturoi sub formă de tablete sau
capsule, în scopuri alimentare şi dietetice (nu
pentru scopuri medicale); ouă de melc pentru
consum; melci prelucraţi, moluşte şi
crustacee, pentru consum, snacks-uri, chipsuri.
produse alimentare pentru. gustare şi mese
uşoare, constând în principal din carne, peşte,
crustacee, moluşte, pasăre, vânat, extracte din
carne, produse lactate. ciuperci, fructe,
legume, cartofi, fasole soia, nuci sau seminţe,
gata de a fi mâncate, mese rapide, antipasti,
amestecuri instant deshidratate pentru mese
rapide, supe, salate, umpluturi şi amestecuri,
constând în principal din carne, peşte, scoici,
crustacee şi moluşte, pasări, vânat, extracte
din carne, produse lactate, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, fasole soia, nuci sau seminţe;
alimente dietetice şi suplimente alimentare
pentru scopuri non-medicinale pe bază de
albumină şi proteine animale, cu adaos de
vitamine, minerale, oligoelemente şi steroli,
tartine, topping-uri, acoperiri şi glazuri pentru
produsele alimentare, constând în principal
din fructe, legume, uleiuri comestibile sau
grăsimi, băuturi din soia, preparate din susan
pentru consumul uman; toate produsele sus
menţionate, de asemenea, ca conserve,
produse alimentare uşoare sau mese gata
pentru consum, de asemenea, congelate şi, de
asemenea, ca alimentele dietetice pentru uz
non-medicinal.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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sago, cafea artificială; făină şi preparate făcute
din cereale, îngheţată, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; miere, sirop de melasă:
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet. sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă; condimente,
compuşi aromatici şi agenţi aromaţizanţi,
săruri şi condimente aromatizate, esenţe de
condimente, extracte de condimente, plante
aromatice condimentate (nu proaspete), plante
de condimentare în ulei, ierburi culinare şi
uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente şi amestecuri, condimenle pastă,
săruri de condimente, preparate de
condimente, sare conservantă pentru
produsele alimentare, sosuri picante şi sosuri
pentru condimentare; garnituri (amestecuri de
condimente); amestecuri de plante aromatice
de bucătărie (nu proaspete); plante în ulei;
anis (seminţe): frunze de dafin (condimente)
, cuişoare (condiment), ghimbir (condiment),
ienibahar (condiment), boabe de ienupăr
(condimente), şofran (condiment), coriandru
(condimente); condimente pentru a face
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate
(incluse în această clasă); arome pentru
condimentare, arome extracte, agenţi de
condimente şi preparate, amestecuri de
condimente, paste condimente, mirodenii şi
condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare;
sambalul, Salsa, marinate, marinate pentru
asezonare; zahăr aromatizat, zahăr vanilat
aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri de
zahăr şi scorţişoară; amestecuri de zahăr şi
condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse
alimentare constând în principal de
condimente;  fragezitori  de carne
(condimente), potenţiatori de aromă pentru
produsele alimentare (incluse în această

clasă), saramura şi marinate pentru carne de
uz casnic; glazură de bucăţi de pâine (agent de
îngroşare pentru produse alimentare); arome
(plante derivate), extracte de aroma, arome de
transformare şi arome de fum (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), esenţe pentru industria
alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de
panificaţie, şi anume aromatice pentru copt
(cu excepţia uleiurilor esenţiale); sosuri,
inclusiv semiînghetate, sos de mama, pesto
(sosuri), sosuri de muştar, vinaigrettes şi
sosuri pentru salate (lichide sau uscate), sosuri
de fructe, sosuri, preparate pentru efectuarea
de sosuri (sunt incluse în această clasă), sosuri
pentru salate, amestecuri pentru masă şi
produse specifice pentru gătit uşor în formă
uscată, sub formă de pastă sau lichidă,
constând de ingrediente arome şi condimente,
aditivi tehnici pentru produse alimentare, cum
ar fi agenţi de îngroşare sau emulgatori şi
ingrediente aromatizate, în special produse
lactate, legume, fructe, ciuperci, arome,
condimente şi plante aromatice, pate din
carne, peşte, păsări de curte şi vânat (incluse
în această categorie); sirop auriu, sirop de
arţar, amestecuri uscate pentru sosuri şi sosuri
pentru salate (lichid sau uscat), (incluse în
această categorie); garnituri (amestecuri de
ulei şi oţet); sos de agent de îngroşare şi sos,
ketchup, maioneză, capere, fructe tumbă şi
pomuşoare; produsele cerealiere pentru
consumul uman, muesli, cuşcuş, bulgur,
mămăliga, alimente făinoase, fidea de orez,
paste, paste cu umpluturi de brânză, carne sau
legume, produse de patiserie (produse de
panificaţie), aluat complet concentrat;
crutoane, produse de patiserie cu ceapă şi
brânza; pâine plata opţional umplută sau
glazurată sau care urmează să fie umplută sau
acoperită cu carne, peşte, pasăre, vânat, fructe
sau legume, cum ar fi burritos, lajitas, tacos,
enchiladas şi chimichangas, grâu, orez şi
produse de porumb pentru ciugulit făcute prin
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extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează să
fie gata preparate pentru consum într-un
prăjitor de pâine, sandwich-uri, în specia!,
coapte cu cimbru; fulgi de porumb, boabe de
porumb (prelucrate): vol-au-vent (incluse în
această categorie); amestecuri de copt şi
amestecuri gata de copt (sub formă de
pulbere), inclusiv amestecuri de coacere cu
mirodenii şi arome, produse de morărit; tacos,
tortilla, tapioca făină, budinci gata pentru
consum, dulciuri şi deserturi (incluse în
această categorie); pâine tartinabila, constând
în principal în cereale prelucrate, nuga, miere
sau ciocolată, acoperiri comestibile de
produse alimentare, constând în principal din
ciocolată, agent de creştere pentru produse de
panificaţie, şi anume bicarbonat de sodiu, sare
de corn de cerb şi drojdie uscată pentru gătii,
agenţi pentru efectuarea de amestecuri pentru
aluaturi pufoase, pentru tort, ciocolată, nuga,
produse de patiserie, budincă, griş şi produse
de cofetărie gata de folosire şi bazate pe
dulciuri, orez, amidon de alimente, faină,
sago, crupe, zahăr, condimente, drojdie,
miere, cacao, ceai pentru produsele care
conţin ceai pentru consum (cu adaos de
vitamine şi / sau aromatizate şi / sau infuzate
şi / sau mineralizate), ceai rece, băuturi cu
ceai sau băuturi pe bază de ceai, pe bază de
plante şi infuzii de fructe (nu medicinale),
tisanes (nu medicinale), kombucha; hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie de
produse pentru consumul uman, tărâţe
prelucrate (preparate din cereale) pentru
consumul uman, preparate din tărâţe destinate
consumului uman (incluse în această clasă),
produs alimentar produs în principal din făină
de soia cu fasole şi năut, inclusiv mingile de
soia; soia paste (miso, condimente), drojdie de
bere în pilulă sau sub formă de capsule pentru
consumul uman şi în scopuri dietetice (nu
pentru uz medical), apă de trandafir (aromă);
produs alimentar preparat din fidea, paste şi

orez; tacos, coji de taco, tortilla, împachetări
(produs alimentar, produse de patiserie din
pâine plată), alimente, gustări, chipsuri şi
gustări mici, mese instant şi alimente uşoare,
antipasti, amestecuri uscate pentru mese
instant, salate, umpluturi şi amestecuri
constând în principai din cereale, produse
alimentare din cereale, orez, paste,
condimente sau produse de panificaţie;
prăjituri din cartofi prăjiţi; pateuri (incluse în
această clasă), produse alimentare dietetice şi
aditivi nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu
în scopuri medicinale, cu adaos de vitamine,
nutrienti minerali, oligoelemente sau steroli;
compuşi (acoperiri şi glazuri pentru gătit);
dextroză, dextroză fumiganţi pentru corsum;
glutamat monosodic, glutamat de sodiu,
topinguri comestibile de produse alimentare,
constând în principal din sare, condimente sau
zahăr, condimente prin pulverizare pentru
produse alimentare; fragezitori de carne
(condimente) pentru uz casnic, gluten pentru
consum, glazurare alimentară constând în
principal din condimente); glazură de
condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare; toate bunurile menţionate,
de asemenea, ca conserve sau mese instant şi
uşoare alimente instant, de asemenea,
congelate şi de asemenea, ca produse
alimentare dietetice pentru uz non-medicinal;
budinci bazate pe fructe.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08466
(151) 23.11.2010
(732) S.C. NBG LEASING IFN S.A., Str.

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

(540)

NBG rent and hit the road!
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(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260323; 260424;

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

clase:
39 Închirieri auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08480
(151) 23.11.2010
(732) EDITURA HARGITA NEPE, Str.

Liliceni nr. 45, judeţul Harghita,
530190, MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08481
(151) 23.11.2010
(732) S.C. EXTRA BUN COMERCIAL

S.R.L., Şos. Focşani Km. 4, Imobil

C13, Sat Vadeni, judeţul Brăila, ,
COMUNA VADENI 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)

Extra
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
 (531) Clasificare Viena:270509; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08482
(151) 23.11.2010
(732) S.C. ROMIS TL 2004 S.R.L., Calea

Făgăraşului nr. 27, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

TL-2000
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08498
(151) 23.11.2010
(732) S.C. THEO & LUCK SECURITY

S.R.L., Str. Toporaşi nr. 1-7, bl. 15,
sc. 7, et. 6, ap. 218, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THEO & LUCK
  
(531) Clasificare Viena:030701; 140501;

140512; 260115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08483
(151) 23.11.2010
(732) S.C. MECATRONICS S.A., Str.

Livezii nr. 37, judeţul Alba, 510170,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

MECATERM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Polistiren expandat (materiale de etanşare
şi izolare).
19 Polistiren expandat (materiale de
construcţie nemetalice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08486
(151) 23.11.2010
(732) ŞINCA TUDOR, Str. Stănileşti nr.

11, sector 1, 013461, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ŞINCA IOANA-MARIA, Str.
Stănileşti nr. 11, sector 1, 013461,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET VELICA - Agenţie de
Proprietate Industrială, Str. Brutus
M.I., nr.13, ap.3, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

DC
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(591) Culori revendicate:maro (pantone
4625 C), maro (pantone 472 C)

  
(531) Clasificare Viena:260122; 270522;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; fotografii;
afişe; papetărie; caractere tipografice.
35 Publicitate; editare; redactare; tratamentul
textelor; 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 programelor
de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08499
(151) 23.11.2010
(732) S.C. TASSET SERVICES S.R.L.,

Str. General Berthelot nr. 84, parter,
Spaţiul Comercial B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TORA

  
(531) Clasificare Viena:270506; 270511;  
(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, sisteme de
supraveghere, camere video; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, distribuţia mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08500
(151) 23.11.2010
(732) TIGLAR MIRCEA, Str. Pridvorului

nr. 13, bl. 13, ao. 16, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ENE VALENTIN TONI, Str. Berzei
nr. 18, judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Divertisment.
42 Creare şi întreţinere website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08484
(151) 23.11.2010
(732) ŞINCA TUDOR, Str. Stănileşti nr.

11, sector 1, 013461, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ŞINCA IOANA-MARIA, Str.
Stănileşti nr. 11, sector 1, 013461,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET VELICA - Agenţie de
Proprietate Industrială, Str. Brutus
M.I., nr.13, ap.3, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

DCTAX

(591) Culori revendicate:maro (Cod Pantone
4625C), maro (Cod Pantone 472C)

  
(531) Clasificare Viena:260122; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; fotografii;
afişe; papetărie; caractere tipografice.
35 Publicitate; editare; redactare; tratamentul
textelor; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08487
(151) 23.11.2010
(732) S.C. VINVEST S.R.L., Spl. Tudor

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

(540)

CODE2WINE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08485
(151) 23.11.2010
(732) ŞINCA TUDOR, Str. Stănileşti nr.

11, sector 1, 013461, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ŞINCA IOANA-MARIA, Str.
Stănileşti nr. 11, sector 1, 013461,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET VELICA - Agenţie de
Proprietate Industrială, Str. Brutus
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M.I., nr.13, ap.3, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

DCTAX
 
(531) Clasificare Viena:260122; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; fotografii;
afişe; papetărie; caractere tipografice.
35 Publicitate; editare; redactare; tratamentul
textelor; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08501
(151) 23.11.2010
(732) TIRTIRAU ALEXANDRA, Str.

Ştefan Cel Mare bl. 337, sc. C, ap. 10,
et. 2, judeţul Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

(540)

LEXI

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

41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08488
(151) 23.11.2010
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

DOBROGEA PARTENER PENTRU O
ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ

(591) Culori revendicate:roşu, alb
 
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;

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

clase:
5 Produse dietetice şi produse alimentare
pentru copii şi sugari.
30 Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţie, specialităţi de panificaţie, produse
de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi produse
zaharoase, aluaturi, deserturi, preparate sau
semipreparate; miere; sosuri.
35 Vânzare şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export; publicitate şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08502
(151) 23.11.2010
(732) S.C. SAM ATRACTION S.R.L., Str.

Iris nr. 27, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Papa Sam Cel mai tare la mâncare
www.papasam.ro

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270525; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată.
35 Afaceri comerciale; publicitate şi reclamă.
42 Crearea şi menţinere de pagini (site-uri
web).
43 Alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08503
(151) 23.11.2010
(732) S.C. ROMSIB S.R.L., Str. Traian

Demetrescu nr. 98, Judeţul Sibiu,
550124, SIBIU ROMANIA 

(540)

Ribas
(591) Culori revendicate:maro
  (531) Clasificare Viena:260424; 270514;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08489
(151) 23.11.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Str.

Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
VIVAVEROL

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

5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare, produse naturiste. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08471
(151) 23.11.2010
(732) ANDI RADU AGROSOAIE, Str.

Octav Onicescu nr. 2, sc. B, et. 3, ap.
10, Jud. Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

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

(540)
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CLINICA DICTINNA PLANURI DE
FAMILIE
 
(531) Clasificare Viena:020709; 020710;

020723; 260104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oamenişi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08504
(151) 23.11.2010
(732) DINCĂ VALENTIN, Şos. Colentina

nr. 38, bl. 70, ap. 18, sector 2, 021183,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) URSU DRAGOS, Intr. Bârsei nr. 7,
bl. G4, ap. 6, sector 3, 030481,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) GRIGORE PETRISOR, Str. Popa
Nicolae nr. 6, bl. 23, ap. 7, sector 2,
023344, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HAI PRIN. RO

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:011711; 020123;

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

clase:

35 Promovarea vânzărilor pentru terţi;
publicitate on-line într-o reţea computerizată.
39 Rezervarea de locuri pentru călătorii.
43 Agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
rezervări de spaţii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08490
(151) 23.11.2010
(732) F L O A R E S  A L E X A N D R U

GEORGE, Str. Vlahuţă, Bloc Lama
C, ap. 45, Jud. Cluj, 400310, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeţ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi de cercetare în
medicină; servicii de cercetare dezvoltare a
unor metode ştiinţifice de investigare în
medicină.
44 Servicii medicale; servicii neinvazive de
diagnoză medicală. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08491
(151) 23.11.2010
(732) F L O A R E S  A L E X A N D R U

GEORGE, Str. Vlahuţă, Bloc Lama
C, ap. 45, Jud. Cluj, 400310, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeţ Cluj CLUJ NAPOCA
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(540)

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi de cercetare în
medicină; servicii de cercetare dezvoltare a
unor metode ştiinţifice de investigare în
medicină.
44 Servicii medicale; servicii neinvazive de
diagnoză medicală. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08472
(151) 23.11.2010
(732) S.C. EDIPRESSE A.S. S.R.L., Str.

Buzeşti nr. 50-52, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

albastru, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260419; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; organizare de evenimete în
scop comercial şi publicitar, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie; lucrări de
birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; concursuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08473
(151) 23.11.2010
(732) S.C. SEMIH TEXTIL IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Nicolae Canea
nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

baby soft
(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:010102; 250125;

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

clase:
16 Scutece absorbante pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08492
(151) 23.11.2010
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ

HOLDING GmbH, Chollestrasse 4,
6301, ZUG ELVETIA 

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

(540)

MILKA CHOCOMINIS
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(591) Culori revendicate:mov, alb, maro,
portocaliu, galben

 
(531) Clasificare Viena:030402; 270508;

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

clase:
30 Cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată şi preparate
pentru astfel de băuturi; ceai; biscuiţi, produse
de brutărie, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, în special produse de cofetărie pe
baza de zahăr şi ciocolată, produse din aluat,
preparate făcute din cereale, gheaţă
comestibilă, îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08474
(151) 23.11.2010
(732) S.C. IREKS PAN ROMANIA

S.R.L., Str. Dezrobirii nr. 146B, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVENA VITAL
  
(531) Clasificare Viena:270504; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de panificaţie, cofetărie, patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08493
(151) 23.11.2010
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L., Str.

Blajului nr. 244C, Jud. Alba, 517675,
SÂNTIMBRU ROMANIA 

(540)

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08475
(151) 23.11.2010
(732) S.C. IREKS PAN ROMANIA

S.R.L., Str. Dezrobirii nr. 146B, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

30 Produse de panificaţie, cofetărie, patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08476
(151) 23.11.2010
(732) V E R E S  C O R I N A ,  S t r .

Observatorului nr. 146, bl. 2A, ap. 59,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

TOROBIT

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

8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08505
(151) 23.11.2010
(732) K N O R R - N A H R M I T T E L

A K T I E N G E S E L L S C H A F T ,
Bahnhofstrasse 19, CH-8240,
THAYNGEN ELVETIA 

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

(540)
GUSTUL BUN ESTE ÎN NATURA

NOASTRA

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

29 Extracte din carne; conserve (preserved),
supe şi supe/ciorbe (buillons), inclusiv
supe/ciorbe (buillons) sub formă de pastă şi
supe/ciorbe (bouillons) sub formă granulară;
fructe şi legume conservate, uscate şi gătite;
supe instant, deshidratate şi congelate;
supe/ciorbev (stock), inclusiv granule, paste şi
cubuleţe de supe/ciorbe; amestecuri pentru
sosuri (gravi mix); piureuri, inclusiv piureuri
de tomate, paste, inclusiv paste de tomate şi
paste de ierburi (herbs pastes); murături;
gustări şi mâncăruri instant tip gustare (snack
meals and instant snack foods); mâncăruri gata
pentru a fi gătite; produse alimentare gătite şi
conservate; feluri de mâncare răcite şi
congelate (chilled and frozen ready meals);
feluri de mâncare gata gătite şi feluri de
mâncare instant.
30 Glazuri; produse pentru garnisirea supelor
(soup garnishing) şi anume crutoane, biscuiţi,
ierburi şi combinaţii ale acestora; produse
pentru aromatizare şi pentru asezonat
(seasonings), inclusiv cele sub formă de pudră
deshidratată şi pastă; marinate (marinades);
paste; cocă; amestecuri pentru sosuri (gravy
mix); tortilia pentru taco (taco shells); tortilia
şi tăiţei; orez; paste făinoase, inclusiv paste
făinoase umplute; biscuiţi (crackers); pâine
indiană subţire şi crocantă prăjită
(poppadoms); sosuri (sauces), inclusiv cele
sub formă congelată, umedă şi uscată;
amestecuri de sosuri (sauces) deshidratate;
feluri de mâncare răcite şi congelate (chilled
and frozen ready meals); gustări şi mâncăruri
instant tip gustare (snack meals and instant
snack foods); amestecuri gata pentru a fi
folosite pentru pregătirea mâncărurilor şi a
sosurilor; mâncăruri gata pentru a fi gătite;
mâncăruri de orez şi mâncăruri de cartofi;
produse alimentare uscate, gătite şi
conservate; feluri de mâncare gata gătite şi
feluri de mâncare instant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08506
(151) 24.11.2010
(732) S.C. NORD EST MEDIA S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 17, bl. 37, ap. 1-3,
judeţul Vrancea, 620005, FOCŞANI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)
VRANCEA MEDIA

(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 mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08528
(151) 24.11.2010
(732) S.C. DECOREX PROFESSIONAL

S.R.L., B-dul Independenţei nr. 4, Jud.
Vrancea, , PANCIU 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)

CLINISS
 
(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 08517
(151) 24.11.2010
(732) S.C. AGRIROM S.R.L., Str.

Steagului nr. 1, Jud. Arad, 310262,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

frisco gust pentru poftă bună
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), albastru (pantone 284C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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 08507
(151) 24.11.2010
(732) DANIELA NANE, Str. Uruguay nr.

7, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
DANIELA NANE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 08518
(151) 24.11.2010
(732) S.C. AGRIROM S.R.L., Str.

Steagului nr. 1, Jud. Arad, 310262,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

MOLNAR
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485Cm verde (pantone 355C), auriu
(pantone 7503C), auriu deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:070113; 250325;

290113;  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08508
(151) 24.11.2010
(732) S.C. HIRSCH POROZELL S.R.L.,

Str. Răscruci nr. 368 A, Judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA 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)

HIRSCH THERMO BASIS

(591) Culori revendicate:roşu, gri
 
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08519
(151) 24.11.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

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

(540)

DORFER. Bere, nu gluma!
 

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08520
(151) 24.11.2010
(732) S . C .  R O M A T E R M I T

CONSTRUCT S.R.L., Str. Prel. Şos.
Giurgiului nr. 33, Jud. Ilfov, , JILAVA
ROMANIA 

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

(540)

bestile
(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270503; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08521
(151) 24.11.2010
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

HOLZER hand tools

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270110;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
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semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08522
(151) 24.11.2010
(732) S . C .  R O M A T E R M I T

CONSTRUCT S.R.L., Str. Prel. Şos.
Giurgiului nr. 33, Jud. Ilfov, , JILAVA
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)

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

clase:
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 şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08523
(151) 24.11.2010
(732) S . C .  R O M A T E R M I T

CONSTRUCT S.R.L., Str. Prel. Şos.
Giurgiului nr. 33, Jud. Ilfov, , JILAVA
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)

kiremit
 

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

clase:
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 şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08524
(151) 24.11.2010
(732) S.C. RISO SCOTTI DANUBIO

S.R.L., Str. Dr. Obedenaru nr. 8, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

(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)

Danubio

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270503; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Orez, produse din orez.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08510
(151) 24.11.2010
(732) S.C. ELZIN PLANT S.R.L., Aleea

Dealul Macinului nr.7, bl.D34, scara
D, ap 49, sector 6, 062044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CARPICON

  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi, materiale de
pansat; creme de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08525
(151) 24.11.2010
(732) S . C .  A G R I C O L A

INTERNATIONAL SA BACAU,
Calea Moldovei nr. 94, jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

Agricola BACĂU PRODUS TARANESC

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:061901; 200515;

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

clase:
29 Carne, preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08543
(151) 24.11.2010
(732) S.C. CLAUDIA SIB S.R.L., Str.

Mare nr. 398, jud. Sibiu, , POPLACA
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)

Sibiu Claudia Sib

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, bej, roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020919; 270525;

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

clase:
25 Ciorapi, colanţi, desuuri (lenerie de corp),
şosete.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; pulicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate prin prospecte,
difuzarea de materiale publicitare (broşuri,
fluturaşi, imprimate, eşantioane);decorări de
vitrine; import export; comerţ prin magazine
specializate; 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 tărguri şi expoziţii în scop comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08526
(151) 24.11.2010
(732) S . C .  A G R I C O L A

INTERNATIONAL SA BACAU,
Calea Moldovei nr. 94, jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

Agricola BACĂU PRODUS TARANESC

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:061901; 200515;

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

clase:
29 Carne, preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08529
(151) 24.11.2010
(732) S . C .  M E S A G E R U L  D E

BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L., Str.
Ursului nr. 14, et. 1, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420074, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

MESAGERUL DE BISTRIŢA-NĂSĂUD
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ziare, publicaţii, periodice, cărţi, tipărituri;
caractere tipografice; forme de tipar;
fotografii; papetărie; hârtie, carton şi produse
din aceste materiale, necuprinse în alte clase.
35 Servicii de publicitate; servicii de
abonamente la ziare către terţi; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.
41 Redactare şi publicare de texte, altele decât
cele publicitare; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; publicare de cărţi;
servicii de reporteri de ştiri, fotoreportaje,
fotografie; organizare de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; servicii de educaţie,
de instruire, de divertisment, de activităţi
sportive şi culturale incluse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08544
(151) 24.11.2010
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Senior Activ

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

9 Suporturi magnetice de înregistrare,
respectiv carduri pentru operaţiuni bancare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08527
(151) 24.11.2010
(732) S.C. CRISTALLINI BOUTIQUE

S.R.L., Str. Foişorului nr. 6, bl. F2C,
sc. A, ap. 98, , 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)

CRISTALLINI
  
(531) Clasificare Viena:260424; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08539
(151) 24.11.2010
(732) S.C. MEDIA WEB PROJECT

S.R.L., Str. Valea Oltului nr. 28, bl.
M41, sc. B, etaj 10, ap. 125, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

my construct.ro

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:090721; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08540
(151) 24.11.2010
(732) S.C. MEDIA WEB PROJECT

S.R.L., Str. Valea Oltului nr. 28, bl.
M41, sc. B, etaj 10, ap. 125, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

my construct

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:090721; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08530
(151) 24.11.2010
(732) S.C. KOCHROM S.R.L., Str.

Prelungire şoseaua Giurgiului nr. 33
A, judeţul Ilfov, , COMUNA JILAVA
ROMANIA 

(540)

kochrom

(591) Culori revendicate:galben (Cod
Pantone 136C), albastru (Cod Pantone
3005C)

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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

clase:
16 Ambalaje din mase plastice pentru produse
cosmetice şi farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08511
(151) 24.11.2010
(732) RAI VINI MEZOGAZDASAGI ES

KERESKEDELMI KORLATOLT
FELELOSSEGU TARSASAG -
RAI VINI KFT., 3300 Eger, 25405,
NAGYKOPOROS HRSZ. UNGARIA

(540)

RAI VINI EGER

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:050119; 260115;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08532
(151) 24.11.2010
(732) S.C. ROMCONSULT ACTIV

S.R.L., Str. Lotrioara nr. 20, bl. V39,
sc. 3, et. 7, ap. 141, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL HAIDUCILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08512
(151) 24.11.2010
(732) S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC

S.R.L., Str. Ciprian Porumbescu nr.
86, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

E Logimaetics ELECTRIC
www.paratrasnet.ro Performanţă în
confort şi siguranţă

(591) Culori revendicate:alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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 maginilor; 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, tablouri electrice şi
de automatizări.
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
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comerciala, lucrări
de birou, comerţ cu ridicata, comerţ cu
amănuntul, intermedieri în comerţul cu
ridicata.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii
(cu excepţia sistemelor de alarmă auto şi a
sistemelor audio pe maşini) pentru: aparate
electrice, calculatoare, sisteme de securitate
pentru clădiri, sisteme de alarma în caz de
incendiu; execuţie şi întreţinere, instalaţii
electrice, automatizări industriale, acţionari
electrice, protecţie împotriva trăsnetului şi la
supratensiuni, prize de pământ.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, creare şi menţinere de pagini (siteuri
web); consultanţă tehnică, inginerie, studii
tehnice, proiecte tehnice, măsurări, încercări,
verificări în domeniile: instalaţii şi aparate
electrice, automatizări industriale şi acţionări
electrice, sisteme de securitate, protecţie la
trăsnet si la supratensiuni, elecomunicaţii şi
IT.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08533
(151) 24.11.2010
(732) S.C. RO FIN TRADE &

INDUSTRIES S.R.L., Str. Gramont
nr. 29, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 
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(540)

ro-fin catering
  

(531) Clasificare Viena:110105; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08534
(151) 24.11.2010
(732) S.C. SUPPORTER BAR S.R.L., Str.

Crisanei nr. 1, et. 1, cam. 4, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

Vintage PUB

 (531) Clasificare Viena:250113; 270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, baruri,
cafenele, restaurante, pizzerii, cofetării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08545
(151) 24.11.2010
(732) SILVIU VASILE PRIGOANA, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, 030706,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROSAL CREAT PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI

(591) Culori revendicate:verde
 
(531) Clasificare Viena:040501; 241125;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; maşini şi utilaje
specifice activităţii de salubritate; maşini şi
aparate electrice de curăţare; motoare; cuplaje
şi organe de transmisie; utilaje pentru
agricultură. 
16 Publicaţie, fotografii, albume, calendare,
papetărie, articole de birou; produse de
imprimerie; hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, articole pentru legătorie,
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adezivi, articole pentru artişti, materiale de
instruire şi învăţământ, materiale plastice
pentru ambalare, clişee.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie ; piepteni şi bureţi; materiale pentru
perii; materiale pentru curăţare şi pentru
întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sticlă
brută sau semiprelucrată; sticlărie, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
39 Transport; ambalare, depozitare,
distribuţie; organizare de călătorii, servicii de
transport securizat.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08541
(151) 24.11.2010
(732) ASOCIATIA CLUBUL MICII

CAMPIONI, Str. V.Micle nr. 20, bl.
M6, sc. D, ap. 180, sector 1, 011044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Aleea Alexandru nr. 20A, et.2,
camera 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

micii CAMPIONI

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  (531) Clasificare Viena:011524; 020508;
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 08513
(151) 24.11.2010
(732) S.C. FOTONACTIV S.R.L., Str.

Ciprian Porumbescu nr. 86, camera 1,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

FOTONACTIV www.fotonactiv.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:011503; 260305;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
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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 maginilor; 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, tablouri electrice şi
de automatizări.
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.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comerciala, lucrări
de birou, comerţ cu ridicata, comerţ cu
amănuntul, intermedieri în comerţul cu
ridicata.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii
pentru: aparate electrice, calculatoare, sisteme
de securitate pentru clădiri, sisteme de alarma
în caz de incendiu; execuţie şi întreţinere,
instalaţii electrice, automatizări industriale,
acţionari electrice, protecţie împotriva
trăsnetului şi la supratensiuni, prize de
pământ.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, creare şi menţinere de pagini (siteuri
web); consultanţă tehnică, inginerie, studii
tehnice, proiecte tehnice, măsurări, încercări,
verificări în domeniile: instalaţii şi aparate
electrice, automatizări industriale şi acţionări
electrice, sisteme de securitate, protecţie la
trăsnet si la supratensiuni, elecomunicaţii şi
IT.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08514
(151) 24.11.2010
(732) ILIESCU CARMEN ANDREEA,

Str. Fabricii nr. 47, ap.I91, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
AMBASADA LUI MOŞ CRĂCIUN IN

ROMANIA
 
(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 metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

(210) M 2010 08536
(151) 24.11.2010
(732) ARA SOFTWARE GROUP S.R.L.,

Intrarea Chefalului nr. 12G, parter,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

European business network
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe înregistrate de operare pe
calculator; programe pentru jocuri pe
calculator; programe pe calculator înregistrate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazin on-line; consultanţă în
domeniul afacerilor comerciale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea de site
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08515
(151) 24.11.2010
(732) ILIESCU CARMEN ANDREEA,

Str. Fabricii nr. 47, ap.I91, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMBASADA LUI MOŞ CRĂCIUN

 
(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 metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08516
(151) 24.11.2010
(732) ILIESCU CARMEN ANDREEA,

Str. Fabricii nr. 47, ap.I91, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMBASADA LUI MOŞ CRĂCIUN IN
BUCURESTI
 
(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
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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 metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08537
(151) 24.11.2010
(732) S.C. DARINNE DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Metalurgiei nr. 154, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ettermi
(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:200515; 270501;

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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Cărţi de joc.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; activitate comercială; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08542
(151) 24.11.2010
(732) S.C. CLAUDIA SIB S.R.L., Str.

Mare nr. 398, jud. Sibiu, , POPLACA
ROMANIA 

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

(540)

Sibiu Claudia Sib

(591) Culori revendicate:verde, vernil, bej
  
(531) Clasificare Viena:020919; 270525;

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

clase:
25 Ciorapi, colanţi, desuuri (lenerie de corp),
şosete.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; pulicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate prin prospecte,
difuzarea de materiale publicitare (broşuri,
fluturaşi, imprimate, eşantioane);decorări de
vitrine; import export; comerţ prin magazine
specializate; 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 tărguri şi expoziţii în scop comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08538
(151) 24.11.2010
(732) MARINESCU DANIELA, Bd.

Uverturii nr. 57-69, bl. 10, sc. B, et. 9,
ap. 80, sector 6, 060944, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

M A R I M A R
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08546
(151) 24.11.2010
(732) SILVIU VASILE PRIGOANA, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, 030706,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GÂNDEŞTE VERDE, GÂNDEŞTE
ROSAL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; maşini şi utilaje
specifice activităţii de salubritate;maşini şi
aparate electrice de curăţare; motoare;cuplaje
şi organe de transmisie; utilaje pentru
agricultură.
9 Haine, mănuşi, încălţăminte, măşti, căşti de
protecţie, ochelari şi ecrane pentru protecţia
vederii, alte echipamente şi dispozitive de
protecţia muncii; extinctoare; aparate şi
instrumente ştiinţifice, de măsurare, de
semnalizare, de cântărire, distribuitoare
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automate şi mecanisme pentru aparate cu
preplată, înregistratoare, echipamente pentru
tratarea informaţiei.
12  Vehicule şi mijloace de transport
specifice.
16 Publicaţie, fotografii, albume, calendare,
papetărie, articole de birou; produse de
imprimerie; hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, articole pentru legătorie,
adezivi, articole pentru artişti, materiale de
instruire şi învăţământ, materiale plastice
pentru ambalare, clişee.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie ; piepteni şi bureţi; materiale pentru
perii; materiale pentru curăţare şi pentru
întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici; sticlă
brută sau semiprelucrată; sticlărie, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap.
37 Servicii de curăţare, întreţinere, reparare a
edificiilor.
39 Transport; ambalare, depozitare,
distribuţie; organizare de călătorii, servicii de
transport securizat.
40 Tratamentul şi reciclarea deşeurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08531
(151) 24.11.2010
(732) S.C. CARPATAIR S.A., Str.

Aeroport nr. 2, Jud. Timiş, ,
GHIRODA ROMANIA 

(540)

Carpatino

(591) Culori revendicate:verde (Cod Pantone
3288 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:180503; 270525;

290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială în
domeniul aerian; vânzări de bilete de avion.
39 Servicii turistice incluse în această clasă.
42 Creare şi menţinere pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜


