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Cereri de marca publicate în BOPI nr 12/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

08535
16.12.2010 S.C. BEST ART SECURITY

S.R.L.
BEST ART SECURITY Agenţie de
pază şi protecţie

2 M 2010
08888

21.12.2010 S.C. EAGLE PROTECTION
SERVICES S.R.L.

EAGLE PROTECTION SERVICES
PAZĂ MONITORIZARE
PROTECŢIE 24/24

3 M 2010
08905

16.12.2010 S.C. CLINICA POLISANO S.R.L. CENTRUL MEDICAL POLISANO

4 M 2010
09122

22.12.2010 TUDOR OVIDIU VICTOR M2010/009122

5 M 2010
09131

16.12.2010 ILIE NICOLETA CORINA exploratist

6 M 2010
09146

16.12.2010 S.C. SMART NUMBER
TELECOM S.R.L.

ONE NUMBER, ONE IDENTITY

7 M 2010
09147

16.12.2010 S.C. SMART NUMBER
TELECOM S.R.L.

EASY TO REMEMBER, SIMPLE TO
USE

8 M 2010
09132

16.12.2010 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Batrani si Nelinistiti

9 M 2010
09133

16.12.2010 S.C. PATI PAN MARIANO S.R.L. CASA DOMNEASCA

10 M 2010
09134

16.12.2010 KISS IOSIF KAROLY Almanahul nucilor

11 M 2010
09135

16.12.2010 KISS IOSIF KAROLY Elixir de noix

12 M 2010
09141

16.12.2010 PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Prin noi înşine!

13 M 2010
09142

16.12.2010 S.C. ASIL S.R.L. TIVIST

14 M 2010
09143

16.12.2010 S.C. FABRICA DE PRAJITURI
ARI S.R.L.

Fabrica de Prăjituri

15 M 2010
09148

16.12.2010 S.C. HUMAN HAIR S.R.L. XTENSII

16 M 2010
09136

16.12.2010 KISS IOSIF KAROLY nucifere

17 M 2010
09144

16.12.2010 S.C. NETCRUISER SERVICE
S.R.L.

NETCRUISER.RO
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18 M 2010
09137

16.12.2010 S.C. INTERNATIONAL
CENTURION GUARD S.R.L.

INTERNATIONAL CENTURION
GUARD

19 M 2010
09149

16.12.2010 MOCANU VERONICA TRAISTA CU SĂNĂTATE

20 M 2010
09138

16.12.2010 S.C. MANUFACTURA TURNU
MAGURELE S.R.L.

grizley

21 M 2010
09145

16.12.2010 S.C. DBR HOLDING S.A. platanet

22 M 2010
09139

16.12.2010 TACHE I. CONSTANTIN CRAMA TAKE

23 M 2010
09150

16.12.2010 BALTATU LIVIU ION Prăvălia de vin

24 M 2010
09140

16.12.2010 PARTIDUL NATIONAL LIBERAL PNL Partidul Naţional Liberal

25 M 2010
09152

16.12.2010 MACRI ALEC DR. FOOD GHIDUL BUCĂTĂRIEI
SĂNĂTOASE

26 M 2010
09170

16.12.2010 S.C. ROCHEF CATERER S.R.L. TRES OLIVOS

27 M 2010
09171

16.12.2010 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

28 M 2010
09153

16.12.2010 S.C. BANCPOST S.A. Dă credit ideii tale

29 M 2010
09172

16.12.2010 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

30 M 2010
09173

16.12.2010 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

31 M 2010
09154

16.12.2010 S.C. AGROVITIS S.R.L. MURFATLAR PLAIUL SIMINOC

32 M 2010
09155

16.12.2010 S.C. AGROVITIS S.R.L. SÂNGELE LUI VLAD

33 M 2010
09156

16.12.2010 S.C. AGROVITIS S.R.L. DOMENIILE VLĂDOI

34 M 2010
09157

16.12.2010 S.C. AGROVITIS S.R.L. VINUL BASARABILOR

35 M 2010
09158

16.12.2010 S.C. AGROVITIS S.R.L. 8 POGOANE

36 M 2010
09164

16.12.2010 POPIL LILIANA NKE CAFE
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37 M 2010
09159

16.12.2010 S.C. AGROVITIS S.R.L. CRAMA SIMINOC

38 M 2010
09174

16.12.2010 HMY HMY

39 M 2010
09163

20.12.2010 S.C. POPAS PINUL S.R.L. Helen HOTEL

40 M 2010
09160

16.12.2010 TOLESCU ALINA VIOLETA mexton

41 M 2010
09161

16.12.2010 LUPU VICTOR DIJLI

42 M 2010
09162

16.12.2010 LUPU VICTOR DILI

43 M 2010
09165

16.12.2010 S.C. ORLANDO IMPORT
EXPORT 2001 S.R.L.

NUTCO FRESH

44 M 2010
09166

16.12.2010 CALIN ALEXANDRU NEDELCU NUTRITARA

45 M 2010
09167

16.12.2010 FRUNZESCU ADRIANA FONEM

46 M 2010
09197

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SAFE RACE

47 M 2010
09198

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FAST RACE

48 M 2010
09199

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LONG RACE

49 M 2010
09200

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FRESH - FRESH

50 M 2010
09201

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. PINCH

51 M 2010
09168

16.12.2010 S.C. PRESTIGE DISTRIBUTIE
S.R.L.

INFINITY

52 M 2010
09202

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SQUEEZY

53 M 2010
09203

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. MANNA

54 M 2010
09204

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. TASTY

55 M 2010
09205

17.12.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. ASPASIA

56 M 2010
09175

17.12.2010 S.C. INTERSTAR CHIM S.A. AROXOL Natura
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57 M 2010
09169

16.12.2010 S.C. CHARPENTIER IMPEX
S.R.L.

Charpentier Le specialiste de la
boulangerie

58 M 2010
09176

17.12.2010 S.C. MACE S.R.L. O Smile

59 M 2010
09206

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. COOKY

60 M 2010
09185

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SOMON DE TRANSILVANIA

61 M 2010
09186

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. BUBBLY

62 M 2010
09187

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NUTRIO

63 M 2010
09188

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LA PRĂVĂLIE

64 M 2010
09177

17.12.2010 LOBONT BOGDAN IONUT Il gatto

65 M 2010
09178

17.12.2010 LOBONT BOGDAN IONUT Gatto Di Vino

66 M 2010
09179

17.12.2010 S.C. OBI ROMANIA S.R.L. OBI DE-AL CASEI

67 M 2010
09214

17.12.2010 S.C. ROMANIA
HYPERMARCHE S.A.

CORALL

68 M 2010
09180

17.12.2010 S.C. CONNECT GUARD
SECURITY S.R.L.

CGS Connect Guard Security

69 M 2010
09189

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ICI

70 M 2010
09190

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ESSENTIAL

71 M 2010
09219

17.12.2010 SORINA STEFANESCU Opera Prima practicAbil şcoala din
scenă

72 M 2010
09191

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN
OSPITALITATE

73 M 2010
09181

17.12.2010 S.C. PRINTNET S.R.L. coolavenue.ro

74 M 2010
09182

17.12.2010 TUDOR TISMAS LEANA

75 M 2010
09183

17.12.2010 S.C. BYRON MANAGEMENT
S.R.L.

byron
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76 M 2010
09184

17.12.2010 S.C. NOVA LENTI S.R.L. PERFECT

77 M 2010
09207

17.12.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Glucopil

78 M 2010
09210

17.12.2010 S.C. KONSENT S.R.L. KONSENT

79 M 2010
09211

17.12.2010 S.C. SCRIPTOID S.R.L. Diagramo

80 M 2010
09212

20.12.2010 S.C. MAT S.A. MAT 81

81 M 2010
09213

17.12.2010 MARCHEGIANO CARLO SPAZIO ITALIA

82 M 2010
09192

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. 24 FRESH

83 M 2010
09208

17.12.2010 S.C. REMAR DP S.R.L. REMADET DETERGENTI
PROFESIONALI

84 M 2010
09193

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FRESH DE FRESH

85 M 2010
09209

17.12.2010 S.C. REMAR DP S.R.L. LUNA Clar

86 M 2010
09194

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SOMON DE VAŞCĂU

87 M 2010
09217

17.12.2010 S.C. H.A.M. CIOCAN S.R.L. MOWGLI

88 M 2010
09195

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SOMON ROMÂNESC

89 M 2010
09196

17.12.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LONG RIDE

90 M 2010
09218

17.12.2010 CROSI GRUP S.R.L. CONSMETAL

91 M 2010
09220

20.12.2010 PIRVU ANDI EDUARD PATISERIA A2

92 M 2010
09221

20.12.2010 QIPA INDIVIDUAL
DEVELOPMENT S.R.L.

3dimensional Individual
Development

93 M 2010
09222

20.12.2010 HEINEKEN ROMANIA S.A. FRATE CU PESCARUL

94 M 2010
09233

20.12.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. DACIA PLANT Fibre
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95 M 2010
09234

20.12.2010 S.C. LTHD CORPORATION
S.R.L.

Just in TIME PREMIER BUSINESS

96 M 2010
09224

20.12.2010 ASOCIATIA MEMORIALUL
REVOLUTIEI 16-22
DECEMBRIE 1989, TIMISOARA

Asociaţia Memorialul Revoluţiei
16-22 Decembrie 1989, Timişoara

97 M 2010
09235

20.12.2010 S.C. TREND NEW SKY S.R.L. verve caffe & panorama

98 M 2010
09225

20.12.2010 VIBOAL CONSULTING S.R.L. Viboal - Guiding your investment in
Romania!

99 M 2010
09226

20.12.2010 COST-FINANCE S.R.L. Speţa zilei

100 M 2010
09227

20.12.2010 S.C. RED CARPET STUDIO
S.R.L.

red carpet studio

101 M 2010
09237

20.12.2010 OKABE CARMEN CARMEN OKABE

102 M 2010
09238

20.12.2010 OKABE CARMEN ESTETIKARD

103 M 2010
09228

20.12.2010 ILIE POTECARU WOLF ACTIVE GROUP

104 M 2010
09239

20.12.2010 S.C. PREMIA MED
MANAGEMENT S.R.L.

PremiaMed in Romania

105 M 2010
09229

20.12.2010 ILIE POTECARU BARLOGUL LUPILOR -
RESTAURANT

106 M 2010
09240

20.12.2010 S.C. SOLLERS PPD S.R.L. TAZOVSKY

107 M 2010
09242

20.12.2010 S.C. MEGA CONSTRUCT
METAL S.R.L.

megadoor

108 M 2010
09243

20.12.2010 S.C. BAZAR PRODUCTION
S.R.L.

TMiLIVE

109 M 2010
09244

20.12.2010 JIEANU COSMIN-HORATIU BOSS guard & protection

110 M 2010
09230

20.12.2010 S.C. POWER ONE SECURITY
S.R.L.

POWER ONE SECURITY

111 M 2010
09231

20.12.2010 GAMMAX IMPEX S.R.L. EVOTECH

112 M 2010
09253

20.12.2010 BREBEANU CONSTANTIN
SORINEL

6TV

113 M 2010
09232

20.12.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. FIBRE
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114 M 2010
09254

20.12.2010 PUBBLIBABY S.P.A. PRIMELE LUNI

115 M 2010
09255

20.12.2010 BREBEANU CONSTANTIN
SORINEL

TV6

116 M 2010
09241

20.12.2010 S.C. COMPETITIVE
INTELLGENCE RESEARCH
AGENCY- MAXIMUS S.R.L.

GREEN FAMILY FINANCE GFF

117 M 2010
09245

20.12.2010 S.C. MECANICA SIGHETU S.A. S.C. MECANICA SIGHETU SA. SM

118 M 2010
09256

20.12.2010 COTT BEVERAGES INC. RED RAIN

119 M 2010
09257

20.12.2010 PAUNA BIANCA LUCIA ELENA Silhouette sportive

120 M 2010
09246

20.12.2010 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY
S.A.,cu titlul distinctiv CHIPITA
S.A.

POPCHIPS

121 M 2010
09258

20.12.2010 S.C. TELEFERIC CINDREL
S.R.L.

ARENA PLATOŞ SKI &
SNOWBOARD - RESORT

122 M 2010
09247

20.12.2010 S.C. ERMOB PAY S.R.L. Call2pay

123 M 2010
09248

20.12.2010 S.C. BATTERY TEAM S.R.L. T..POWER PHOTONION

124 M 2010
09250

20.12.2010 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. HIDRA

125 M 2010
09251

20.12.2010 CIOFICA FLORIN ORCHESTRA SIMFONICĂ
BUCURESTI

126 M 2010
09249

20.12.2010 S.C. ARMED GUARD
SECURITY S.R.L.

AGS ARMED GUARD SECURITY

127 M 2010
09259

21.12.2010 S.C. DAVA DESIGN
PROMOTION S.R.L.

Classique

128 M 2010
09267

22.12.2010 UNIVERSITATEA STEFAN CEL
MARE DIN SUCEAVA

AECE ADVANCES IN ELECTRICAL
AND COMPUTER ENGINEERING

129 M 2010
09261

21.12.2010 TURKUAZ SERAMIK SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

Turkuaz

130 M 2010
09268

22.12.2010 EUROVIDEO LICENCIAS S.L. MAGIC FACTORY

131 M 2010
09262

21.12.2010 S.C. SOFTWARE
DEVELOPMENT &
CONSULTING S.R.L.

SDC earchive
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132 M 2010
09263

22.12.2010 S.C. SKYLINK S.R.L. Skylink YOUR LINK TO THE
FUTURE

133 M 2010
09270

21.12.2010 MARIUS RAZVAN EXAHRU ROMÂNIA DELICIOASĂ

134 M 2010
09271

21.12.2010 S.C. COMPANIA PRO EVENT
MANAGEMENT S.R.L.

POCO

135 M 2010
09272

21.12.2010 S.C. THERMO IZOSYSTEM
S.R.L.

RISTORANTE Casa Verona

136 M 2010
09277

21.12.2010 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREŞTI PROTOFIL -
STIM

137 M 2010
09278

21.12.2010 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREŞTI APINUTRIENT

138 M 2010
09279

21.12.2010 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREŞTI APICOMPLEX

139 M 2010
09273

21.12.2010 S.C. UNIVERSAL IMPEX
COMPANY EST S.R.L.

Noaptea Albă a Concertelor

140 M 2010
09280

21.12.2010 S.C. PLEVNEI S.A. PLEVNEI de tradiţie 1882

141 M 2010
09274

21.12.2010 S.C. SECURITY CONS PREST
S.R.L.

SECURITY CONS PREST

142 M 2010
09281

21.12.2010 BEVERAGE PARTNERS
WORLDWIDE S.A.

ÎNCEPUTUL A CEVA DIFERIT

143 M 2010
09275

21.12.2010 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREŞTI APINUTRIENT -
PLUS

144 M 2010
09276

21.12.2010 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREŞTI ACAROXAL

145 M 2010
09298

22.12.2010 S.C. IRIS COMPANY S.A. iris morărit panificaţie SC IRIS
COMPANY S.A.

146 M 2010
09299

22.12.2010 S.C. IRIS COMPANY S.A. ARTISANS DE LA FARINE 1937

147 M 2010
09291

22.12.2010 S.C. ABYRECORDS S.R.L. RYAN AND RADU

148 M 2010
09292

22.12.2010 S.C. ABYRECORDS S.R.L. JULIET VERSUS ROMEOS

149 M 2010
09293

22.12.2010 S.C. ABYRECORDS S.R.L. GALA RECORDS
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150 M 2010
09300

22.12.2010 HAIRDREAMS
HAARHANDELSGMBH

VOLUME+

151 M 2010
09294

22.12.2010 S.C. ALARM SYSTEMS S.R.L. ALARM SYSTEMS

152 M 2010
09305

22.12.2010 VOICU ALEXANDRU FABIAN Lekker

153 M 2010
09301

22.12.2010 S.C. IRIS COMPANY S.A. ARTISANS DE PATISSERIE 1937

154 M 2010
09284

22.12.2010 SAINT GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS
ROMANIA (SGCPRO)

BATOGLET

155 M 2010
09302

22.12.2010 S.C. IRIS COMPANY S.A. ARTISANS DE CONFISERIE 1937

156 M 2010
09295

22.12.2010 VOICU EUGENIU CRISTIAN TARAFUL LAUTARII DIN
TELEORMAN

157 M 2010
09306

22.12.2010 IACOB TRAIAN-AURELIAN JACKOB

158 M 2010
09285

22.12.2010 SAINT GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS
ROMANIA (SGCPRO)

BATOPLAN

159 M 2010
09296

22.12.2010 VOICU EUGENIU CRISTIAN GELU VOICU

160 M 2010
09286

22.12.2010 SAINT GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS
ROMANIA (SGCPRO)

BATOFLEX

161 M 2010
09307

22.12.2010 S.C. POLY DELTA COATINGS
S.R.L.

BARIL COATINGS

162 M 2010
09308

22.12.2010 S.C. POLY DELTA COATINGS
S.R.L.

POLY DELTA COATINGS

163 M 2010
09303

22.12.2010 S.C. CLIMA CONSULT
PROIECT S.R.L.

164 M 2010
09297

22.12.2010 STANCIU NECULAI ATLANTIC PETROLEUM

165 M 2010
09304

22.12.2010 SZEKELY DOMOKOS
SZABOLCS

166 M 2010
09309

22.12.2010 LOTH HEINRICH CLINICA DE BERE

167 M 2010
09310

22.12.2010 LOTH HEINRICH Terapia GOLD

168 M 2010
09311

22.12.2010 LOTH HEINRICH Terapia PLATIN
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169 M 2010
09288

22.12.2010 S.C. F64 STUDIO S.R.L. FOTO CLASS

170 M 2010
09289

22.12.2010 S.C. ABYRECORDS S.R.L. KANZA

171 M 2010
09290

22.12.2010 S.C. ABYRECORDS S.R.L. SYOS

172 M 2010
09318

22.12.2010 S.C. ALFATRUST
CERTIFICATION S.A.

ALFASIGN

173 M 2010
09324

22.12.2010 S.C. VIPER SPIRIT S.R.L. BALLISTIC echipament tactic

174 M 2010
09312

22.12.2010 PROVISION SOFTWARE
DIVISION S.R.L.

FluidApp

175 M 2010
09319

22.12.2010 LICA DUMITRU GUESS MY EX

176 M 2010
09320

22.12.2010 LICA DUMITRU FOSTELE IUBIRI

177 M 2010
09325

22.12.2010 S.C. CLASS FOOD
INDUSTRIES S.R.L.

LA TATI

178 M 2010
09327

22.12.2010 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG

DESIGNER'S

179 M 2010
09321

22.12.2010 PERETIANU ANA-MARIA cupcake PR & EVENTS

180 M 2010
09313

22.12.2010 PROVISION SOFTWARE
DIVISION S.R.L.

pro.ro YOUR WORLD OF
IT&MULTIMEDIA

181 M 2010
09328

22.12.2010 PAUL COSMOVICI BONTEA NATURA INTR-UN PLIC
DE CEAI

182 M 2010
09329

22.12.2010 HOMELAND HOUSEWARES,
LLC

BABY BULLET

183 M 2010
09322

22.12.2010 RADULEA ION synapser communications

184 M 2010
09314

22.12.2010 S.C. SCORPION GUARD
SECURITY S.R.L.

SCORPION GUARD SECURITY

185 M 2010
09315

22.12.2010 CORENDEA ANDREEA David + Maria

186 M 2010
09323

22.12.2010 ROMASTRU TRADING S.R.L. SERDENIS

187 M 2010
09283

22.12.2010 S.C. KLIM INVEST S.A. FERMA IZVOARE



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

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

188 M 2010
09316

22.12.2010 S.C. ALFATRUST
CERTIFICATION S.A.

ALFATRUST încredere deplină

189 M 2010
09317

22.12.2010 S.C. ALFATRUST
CERTIFICATION S.A.

ALFASTAMP

190 M 2010
09330

22.12.2010 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

SURE SIGNAL

191 M 2010
09331

22.12.2010 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

FULL SIGNAL

192 M 2010
09332

22.12.2010 S.C. NANOTECHNOLOGY
INTELLIGENCE
CORPORATION S.R.L.

GREEN NANO HOME

193 M 2010
09335

22.12.2010 CETE TEOFANA LARA ba boom.ro

194 M 2010
09333

22.12.2010 DIACONU MIHAI BOGDAN PARTIDUL SOCIAL LIBERAL

195 M 2010
09334

22.12.2010 DIACONU MIHAI BOGDAN ALIANŢA SOCIAL LIBERALĂ
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(210) M 2010 08535
(151) 16.12.2010
(732) S.C. BEST ART SECURITY S.R.L.,

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 39, bl.
100-101, sc. 1, et. 8, ap. 30, 032457,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEST ART SECURITY Agenţie de pază
şi protecţie

  
(531) Clasificare Viena:010102; 240107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08888
(151) 21.12.2010
(732) S.C. EAGLE PROTECTION

SERVICES S.R.L., Str. Poporului nr.
1 9 7 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

EAGLE PROTECTION SERVICES
PAZĂ MONITORIZARE PROTECŢIE
24/24

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
lila

  
(531) Clasificare Viena:030716; 240109;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Instalări şi service pentru instalaţii de
alarmare.
38 Monitorizare şi intervenţie sisteme de
alarmare.
39 Transport securizat pentru bunuri şi
persoane.
45 Servicii de pază şi protecţie pentru bunuri
şi indivizi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08905
(151) 16.12.2010
(732) S.C. CLINICA POLISANO S.R.L.,

Str. Constituţiei nr. 24, judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

CENTRUL MEDICAL POLISANO

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:01; 020123; 12;

270515; 29;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09122
(151) 22.12.2010
(732) TUDOR OVIDIU VICTOR, Bd. Ion

Mihalache nr. 113, bl. 11, sc. A, ap. 4,
et. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
APARAT PENTRU VERIFICAREA

INDUCTOARELOR DE CALE ALE
INSTALATIEI DE CONTROL PUNCTUAL
A VITEZEI TRENURILOR DE TIP INDUS
160,R 85 (VERIFICAREA IN REGIM
STATIC SI DE SIMULARE DINAMICA A
EFICIENTEI LA VITEZA DE 110 km/h
PRECUM SI A FRECVENTEI DE
REZONANTA).
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate de măsurare, semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09131
(151) 16.12.2010
(732) ILIE NICOLETA CORINA, Str.

Polixenia Rădulescu nr. 13, sector 2,
022611, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

exploratist
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(591) Culori revendicate:mov, roşu
  
(531) Clasificare Viena:010512; 270508;

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

clase:
39 Servicii de transport şi organizare de
călătorii.
42 Servicii de proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09146
(151) 16.12.2010
(732) S . C .  S M A R T  N U M B E R

TELECOM S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 29, parter, birou 2,
sector 5, 050881, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ONE NUMBER, ONE IDENTITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09147
(151) 16.12.2010
(732) S . C .  S M A R T  N U M B E R

TELECOM S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 29, parter, birou 2,
sector 5, 050881, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EASY TO REMEMBER, SIMPLE TO
USE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09132
(151) 16.12.2010
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Batrani si Nelinistiti

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hartie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi 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;
ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
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on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio şi de televiziune; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09133
(151) 16.12.2010
(732) S.C. PATI PAN MARIANO S.R.L.,

Str. Frasinului nr. 23, Jud. Argeş,
110397, PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

CASA DOMNEASCA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
43 Servicii de alimentaţie publică: restaurant,
bar, pensiune, servicii de cazare temporară
(activităţi hoteliere şi moteliere).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09134
(151) 16.12.2010
(732) KISS IOSIF KAROLY, Str.

Revoluţiei nr. 6, bl. C 15, sc. 1, ap. 2,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

Almanahul nucilor

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09135
(151) 16.12.2010
(732) KISS IOSIF KAROLY, Str.

Revoluţiei nr. 6, bl. C 15, sc. 1, ap. 2,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

Elixir de noix

 
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09141
(151) 16.12.2010
(732) P A R T I D U L  N A T I O N A L

LIBERAL, B-dul. Aviatorilor nr. 86,
sector 1, 7000, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Prin noi înşine!
  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
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 09142
(151) 16.12.2010
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi - Tg.

Bujor , km. 8, jud. Galaţi, 807325,
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09143
(151) 16.12.2010
(732) S.C. FABRICA DE PRAJITURI

ARI S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 127,
bl. 2B, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fabrica de Prăjituri

(591) Culori revendicate:maro, roşu
  

(531) Clasificare Viena:080116; 080125;
270501; 290107;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09148
(151) 16.12.2010
(732) S.C. HUMAN HAIR S.R.L., Str.

G-ral Gheorghe Avramescu nr. 5,
judeţul Mureş, , TÂRGU MUREŞ
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)

XTENSII
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09136
(151) 16.12.2010
(732) KISS IOSIF KAROLY, Str.

Revoluţiei nr. 6, bl. C 15, sc. 1, ap. 2,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

nucifere

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 09144
(151) 16.12.2010
(732) S.C. NETCRUISER SERVICE

S.R.L., Str. Av. Romeo Popescu nr.
42, sector 1, 013138, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NETCRUISER.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09137
(151) 16.12.2010
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

CENTURION GUARD S.R.L., Str.
Gheorghe Sandor, nr.7, sector 5,
051825, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERNATIONAL CENTURION
GUARD
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(531) Clasificare Viena:030716; 240108;
240113; 240119;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09149
(151) 16.12.2010
(732) MOCANU VERONICA, Str. Canta

nr. 7, bl. 460, sc. B, et. 1, ap. 6, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

TRAISTA CU SĂNĂTATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09138
(151) 16.12.2010
(732) S.C. MANUFACTURA TURNU

MAGURELE S.R.L., Str. Mihai
Bravu (Complexul Comercial
Central), Judeţul Teleorman, ,

TURNU MAGURELE ROMANIA 
(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

grizley

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

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260409;

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de biroureferitor la clasele 24,25,26.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09145
(151) 16.12.2010
(732) S.C. DBR HOLDING S.A., Str.

Fabricii nr. 93-103, jud. Cluj, 400632,
CLUJ NAPOOCA ROMANIA 

(540)

platanet

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Operaţiuni financiare.
38 Servicii cu afişare electronică
(telecomunicaţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09139
(151) 16.12.2010
(732) TACHE I. CONSTANTIN, Str.

Gheorghe Doja nr. 29, bl. 34D2, ap.
22, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

CRAMA TAKE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09150
(151) 16.12.2010
(732) BALTATU LIVIU ION, Str. Centurii

nr. 9, bl. 113, sc. B, et. 1, ap. 48,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Prăvălia de vin

(591) Culori revendicate:crem, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:050710; 190701;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09140
(151) 16.12.2010
(732) P A R T I D U L  N A T I O N A L

LIBERAL, B-dul. Aviatorilor nr. 86,
sector 1, 7000, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

PNL Partidul Naţional Liberal

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260416;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;

nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
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 09152
(151) 16.12.2010
(732) MACRI ALEC, str. Poet Teodor

Neculuţă nr. 74, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DR. FOOD GHIDUL BUCĂTĂRIEI
SĂNĂTOASE

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09170
(151) 16.12.2010
(732) S.C. ROCHEF CATERER S.R.L.,

Str. Padina nr. 5, bl. 6G, sc. A, ap. 18,
JUd. Prahova, 100277, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TRES OLIVOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 09171
(151) 16.12.2010
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC, 2711 Centerville
R o a d ,  S u i t e  3 0 0 ,  1 9 8 0 8 ,
WILMINGTON S.U.A. DELAWARE

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

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020915; 260116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09153
(151) 16.12.2010
(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)

Dă credit ideii tale
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09172
(151) 16.12.2010
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC, 2711 Centerville
R o a d ,  S u i t e  3 0 0 ,  1 9 8 0 8 ,
WILMINGTON S.U.A. DELAWARE

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

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:160317; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09173
(151) 16.12.2010
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC, 2711 Centerville
R o a d ,  S u i t e  3 0 0 ,  1 9 8 0 8 ,
WILMINGTON S.U.A. DELAWARE

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

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09154
(151) 16.12.2010
(732) S.C. AGROVITIS S.R.L., Str.

Murfatlar nr. 14B, Sat Siminoc,
judeţul Constanţa, , MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

MURFATLAR PLAIUL SIMINOC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09155
(151) 16.12.2010
(732) S.C. AGROVITIS S.R.L., Str.

Murfatlar nr. 14B, Sat Siminoc,
judeţul Constanţa, , MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

SÂNGELE LUI VLAD

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin de
consum roşu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09156
(151) 16.12.2010
(732) S.C. AGROVITIS S.R.L., Str.

Murfatlar nr. 14B, Sat Siminoc,
judeţul Constanţa, , MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

DOMENIILE VLĂDOI

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09157
(151) 16.12.2010
(732) S.C. AGROVITIS S.R.L., Str.

Murfatlar nr. 14B, Sat Siminoc,
judeţul Constanţa, , MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

VINUL BASARABILOR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09158
(151) 16.12.2010
(732) S.C. AGROVITIS S.R.L., Str.

Murfatlar nr. 14B, Sat Siminoc,
judeţul Constanţa, , MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

8 POGOANE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09164
(151) 16.12.2010
(732) POPIL LILIANA, B-dul Tineretului

nr. 35, bl. 39, sc. A, et. 4, ap. 20, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NKE CAFE

 
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09159
(151) 16.12.2010
(732) S.C. AGROVITIS S.R.L., Str.

Murfatlar nr. 14B, Sat Siminoc,
judeţul Constanţa, , MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

CRAMA SIMINOC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09174
(151) 16.12.2010
(732) HMY, 50 route d'Auxerre, 89470,

MONETEAU FRANTA 
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

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

(540)

HMY

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

clase:
20 Tejghele (mese); comode; rafturi
(mobilier); scaune; rafturi (etajere) pentru
depozitare şi biblioteci (mobilier); mobilier;
mobilier de birou; mobilier din metal; finisări
din materiale plastice (borduri, margini)
pentru mobilier; uşi pentru mobilă; standuri de
afişare (de prezentare); articole publicitare
gonflabile (obiecte din material plastic
gonflabile pe care se aplică mesaje
publicitare); rafturi de mobilier; cărucioare
(mobilier); rafturi; ecrane/paravane (mobilier);
birouri (mobilier); blaturi pentru mese; mese
de metal; rafturi pentru depozitare; vitrine
(mobilier); accesorii pentru mobilă pentru
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zonele de vânzare.
35 Administrarea comercială a licenţelor de
bunuri şi servicii ale terţilor; asistenţă în
conducerea afacerilor; consultanţă în
management de personal; consultanţă (în
afaceri profesionale); cercetări şi studii de
marketing; promovarea vânzărilor (pentru
terţi); recrutarea personalului; serviciile de
achiziţii pentru terţi şi anume achiziţionarea
de bunuri pentru terţi cum ar fi tejghele
(mese), standuri de afişare, mobilier, mobilier
de birou, rafturi (mobilier), cărucioare
(mobilier), rafturi (etajere) de depozitare,
ecrane/paravane (mobilier), birouri (mobilier),
blaturi pentru mese, mese de metal, vitrine
(mobilier), accesorii pentru mobila pentru
zonele de vânzare, mobilier de metal pentru
prezentare de produse şi achiziţionarea de
servicii de transport pentru toate bunurile
menţionate mai sus; servicii de import-export;
comerţul cu amănuntul şi comerţul cu
amănuntul prin intermediul reţelelor globale
telematice de mobilier şi echipamente
comerciale; servicii de outsourcing (asistenţă
de afaceri); procesarea administrativă a
ordinelor de cumpărare; servicii de afisaj,
publicitate; servicii de materiale publicitare
(broşuri, prospecte, foi imprimate, mostre).
37 Construcţii, reparaţii şi servicii de
instalare; lucrări de zidărie, lucrări de
instalaţii sanitare şi de zugrăvire.
42 Servicii de inginerie şi arhitectură;
consultaţii arhitecturale; planuri/proiecte de
construcţii; servicii de design interior; servicii
de desen ingineresc; studii de proiecte tehnice
şi concepţie de mobilier; stilizare (proiectare
industriala). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09163
(151) 20.12.2010
(732) S.C. POPAS PINUL S.R.L., Str.

Arcadie Şeptilici nr. 1-3, Jud. Bacău,
600234, BACĂU ROMANIA 

(540)

Helen HOTEL

(591) Culori revendicate:crem, maro închis
(venghe)

  
(531) Clasificare Viena:010105; 050521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09160
(151) 16.12.2010
(732) TOLESCU ALINA VIOLETA, Str.

General Ion Dragalina nr. 31, corp A,
et. 2, ap. 40-41, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

mexton

 
(531) Clasificare Viena:020904; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09161
(151) 16.12.2010
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

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

(540)

DIJLI

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

29 Seminţe prăjite şi neprăjite, sărate şi
nesărate, de floarea soarelui şi dovleac, alune,
fistic; extracte de fructe sau legume
conservate, uscate şi fierte; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, 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
şi condimente; mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe în
special seminţe de floarea soarelui şi dovleac,
alune, fistic, arahide; alimente pentru animale.
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 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate mai sus (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09162
(151) 16.12.2010
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

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

(540)

DILI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite şi neprăjite, sărate şi
nesărate, de floarea soarelui şi dovleac, alune,
fistic; extracte de fructe sau legume
conservate, uscate şi fierte; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, 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
şi condimente; mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe în
special seminţe de floarea soarelui şi dovleac,
alune, fistic, arahide; alimente pentru animale.
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 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate mai sus (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09165
(151) 16.12.2010
(732) S.C. ORLANDO IMPORT

EXPORT 2001 S.R.L., Str.
Torcătoarelor nr. 14, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NUTCO FRESH

(591) Culori revendicate:galben, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09166
(151) 16.12.2010
(732) CALIN ALEXANDRU NEDELCU,

Str. Stanislav Cihoschi nr. 13, ap. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NUTRITARA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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 09167
(151) 16.12.2010
(732) FRUNZESCU ADRIANA, Str.

Băltită nr.3, bl. B19, sc. 1, ap. 27,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09197
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SAFE RACE

 
(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
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prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 09198
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FAST RACE

  
(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 09199
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LONG RACE

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 09200
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FRESH - FRESH
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09201
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

PINCH
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09168
(151) 16.12.2010
(732) S.C. PRESTIGE DISTRIBUTIE

S.R.L., Calea Moşilor nr. 290, bl. 36,
sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INFINITY
  

(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.
16 Prosoape din hârtie, hârtie igienică, batiste
din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, rondele de masă din hârtie,
săculeţi (învelitoare, cutiuţe) pentru ambalare
din hârtie, şerveţele pentru demachiat din
hârtie, şerveţele de toaletă din hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09202
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SQUEEZY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09203
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

MANNA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09204
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TASTY

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09205
(151) 17.12.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ,
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)

ASPASIA

 
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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 09175
(151) 17.12.2010
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

AROXOL Natura
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(591) Culori revendicate:alb, galben, roşu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:050504; 270509;

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

clase:
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09169
(151) 16.12.2010
(732) S.C. CHARPENTIER IMPEX

S.R.L., Str. Intarea Gadinti nr. 8,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Charpentier Le specialiste de la
boulangerie

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020111; 270502;

290104;  
(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 (în special pentru produsele din făină,
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09176
(151) 17.12.2010
(732) S.C. MACE S.R.L., Str. Baba Novac

nr. 22, judeţul Cluj, 400080, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

O Smile

(591) Culori revendicate:verde oliv

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

290112;  
(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,
reproducerea sunetelui 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;
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echipament pentru stingerea incendiilor.
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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09206
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

COOKY
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09185
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SOMON DE TRANSILVANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09186
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

BUBBLY

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09187
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NUTRIO
 

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09188
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LA PRĂVĂLIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09177
(151) 17.12.2010
(732) LOBONT BOGDAN IONUT, Str.

Decebal nr. 26, judeţul Ilfov, ,
CERNICA ROMANIA 

(540)

Il gatto

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030116;

270503; 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 pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09178
(151) 17.12.2010
(732) LOBONT BOGDAN IONUT, Str.

Decebal nr. 26, judeţul Ilfov, ,
CERNICA ROMANIA 

(540)

Gatto Di Vino

(591) Culori revendicate:rubiniu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09179
(151) 17.12.2010
(732) S.C. OBI ROMANIA S.R.L., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Baneasa
Business & Technology Park, clădirea
B2, et. 2-3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OBI DE-AL CASEI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09214
(151) 17.12.2010
(732) S.C. ROMANIA HYPERMARCHE

S.A., Str. Lipscani nr. 102, et. 4, sector
3, 030039, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CORALL

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

  
(531) Clasificare Viena:010102; 261113;

270502; 270503; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09180
(151) 17.12.2010
(732) S .C .  CONNECT GUARD

S E C U R I T Y  S . R . L . ,  S t r .
Independenţei bl. B1, ap. 36, judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

CGS Connect Guard Security

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260518; 270515;

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

clase:
37 Instalare, montare sisteme antiefracţie.
38 Dispecerat.
39 Transport valori.
41 Formare profesională curs agent pază.
42 Servicii de proiectare.
45 Pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09189
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ICI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09190
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ESSENTIAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09219
(151) 17.12.2010
(732) SORINA STEFANESCU, Str.

Măguricea nr. 13, bl. 3G, sc. 1, etaj 1,
ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Opera Prima practicAbil şcoala din scenă



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

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09191
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN
OSPITALITATE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea de
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09181
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PRINTNET S.R.L., Str.

Theodor Aman nr. 42, ap. 4, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

coolavenue.ro

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

clase:
9 Aparatură de divertisment concepută pentru
a fi utilizată cu un ecran de afişare
independent sau cu un monitor; programe de
calculator de orice tip, indiferent de suportul
de înregistrare sau difuzare, programe
înregistrate pe suport magnetic sau descărcate
dintr-o reţea informatică externă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09182
(151) 17.12.2010
(732) TUDOR TISMAS, Str. Reactorului

nr. 57-59, sector 2, 023466,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LEANA
  
(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.
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
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09183
(151) 17.12.2010
(732) S.C. BYRON MANAGEMENT

S.R.L., Str. Lucacesti nr. 9, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

byron

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09184
(151) 17.12.2010
(732) S.C. NOVA LENTI S.R.L., Str.

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

(540)

PERFECT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Rame de ochelari.
35 Publicitate pentru rame de ochelari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09207
(151) 17.12.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ,
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)

Glucopil

  
(531) Clasificare Viena:020501; 270502;  
(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
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09210
(151) 17.12.2010
(732) S.C. KONSENT S.R.L., Str.

Dumbrava Roşie nr. 68, judeţul Iaşi,
700487, IAŞI ROMANIA 

(540)

KONSENT

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

clase:
35 Asistenţa în exploatarea sau conducerea
unei întreprinderi comerciale; asistenţă în ceea
ce priveşte conducerea afacerilor sau a
funcţiilor comerciale ale întreprinderilor
industriale sau comerciale; înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări şi compilarea datelor statistice.
42 Servicii de evaluări, estimări, cercetări şi
rapoarte în domeniul ştiinţific şi tehnologic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09211
(151) 17.12.2010
(732) S.C. SCRIPTOID S.R.L., Sat Breazu,

judeţul Iaşi, 707406, COMUNA
REDIU ROMANIA 

(540)

Diagramo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Program de calculator (software on-line şi
descărcabil) destinat realizării de diagrame.
42 Programare pentru calculatoare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09212
(151) 20.12.2010
(732) S.C. MAT S.A., Bd. Decebal nr. 111,

judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

MAT 81

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
12 Tractoare agricole şi industriale, remorci.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09213
(151) 17.12.2010
(732) MARCHEGIANO CARLO, Str.

Hebe nr. 2, judeţul Timiş, 300482,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, ap. 110, Jud.
Timiş TIMIŞOARA

(540)

SPAZIO ITALIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

270509; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe de
televiziune, difuzarea de programe radio,
emisiuni radiofonice, emisiuni televizate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de reporter de
ş t iri ,  realizarea de programe de
radiodifuziune, realizarea de programe de
televiziune, înregistrări pe benzi video,
înregistrări sonore, montaj de programe de
radio şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09192
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

24 FRESH

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09208
(151) 17.12.2010
(732) S.C. REMAR DP S.R.L., Str. Luica

nr. 29, 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)

REMADET DETERGENTI
PROFESIONALI
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09193
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FRESH DE FRESH
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09209
(151) 17.12.2010
(732) S.C. REMAR DP S.R.L., Str. Luica

nr. 29, 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)

LUNA Clar

(531) Clasificare Viena:010706; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09194
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SOMON DE VAŞCĂU
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09217
(151) 17.12.2010
(732) S.C. H.A.M. CIOCAN S.R.L., Str.

Milcov nr. 97, sc. B, ap. 1, judeţul
Bacău, , BACĂU 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)

MOWGLI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09195
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SOMON ROMÂNESC
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09196
(151) 17.12.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LONG RIDE

  
(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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09218
(151) 17.12.2010
(732) CROSI GRUP S.R.L., Str. Traian

Lalescu nr. 32, Jud. Caraş Severin,
320050, REŞIŢA ROMANIA 

(540)

CONSMETAL
 (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;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; hale metalice
industriale şi civile, ferestre, uşi şi garduri
metalice; utilaje cu structură metalică; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
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 construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice; tâmplărie din lemn şi materiale
plastice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09220
(151) 20.12.2010
(732) PIRVU ANDI EDUARD, Str.

Nicolae Romanescu nr. 156, Judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

PATISERIA A2
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09221
(151) 20.12.2010
(732) Q I P A  I N D I V I D U A L

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Cluj
nr. 81, bl. 9, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector
1, 011492, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

3dimensional Individual Development

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09222
(151) 20.12.2010
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FRATE CU PESCARUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09233
(151) 20.12.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

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

(540)

DACIA PLANT Fibre

(591) Culori revendicate:roşu

 (531) Clasificare Viena:050702; 050713;
050717; 050724; 051102; 250119;
290101;  

(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 09234
(151) 20.12.2010
(732) S.C. LTHD CORPORATION

S.R.L., Str. Ardealului nr. 70, Jud.
Timiş, 300153, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Just in TIME PREMIER BUSINESS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:261108; 270515;

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

clase:
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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.
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 09224
(151) 20.12.2010
(732) ASOCIATIA MEMORIALUL

REVOLUTIEI 16-22 DECEMBRIE
1989, TIMISOARA, Str. Emanoil
Ungureanu nr. 8, Judeţul Timiş,
300079, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22
Decembrie 1989, Timişoara

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:241313; 260516;

260517; 260522; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, fotografii, materiale pentru artişti,
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), caractere tipografice.
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09235
(151) 20.12.2010
(732) S.C. TREND NEW SKY S.R.L., Str.

Sărărie nr. 6, sc. B, et. 6, ap. 23, cam
3, Jud. Iaşi, 700083, IAŞI ROMANIA

(540)

verve caffe & panorama

(591) Culori revendicate:verde, negru
 
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

clase:
41 Servicii pentru divertisment; organizarea
de spectacole; spectacole live; cluburi de
noapte; servicii de cluburi. 
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43 Servicii de alimentaţie publică; cafenele;
servicii de baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09225
(151) 20.12.2010
(732) VIBOAL CONSULTING S.R.L.,

Str. Mitropolit Veniamin Costache nr.
6, sector 4, 040561, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Viboal - Guiding your investment in
Romania!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09226
(151) 20.12.2010
(732) COST-FINANCE S.R.L., Calea 13

Septembrie nr. 59-61, bl. 59-61, sc. 1,
ap.  12,  sector 5,  050712,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Speţa zilei

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09227
(151) 20.12.2010
(732) S.C. RED CARPET STUDIO

S.R.L., Bdul. Dacia nr. 56, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

red carpet studio

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:200501; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09237
(151) 20.12.2010
(732) OKABE CARMEN, Str. Triumfului

nr. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARMEN OKABE
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, reviste, imprimate în general.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. îndrumări în
organizarea şi conducerea afacerilor, agenţii
de informaţii comerciale, agenţii de
publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, consultantă pentru probleme
legate de personal, decorarea vitrinelor,
distribuire de materiale publicitare (prospecte,
imprimate, eşantioane), expertize în afaceri,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, organizarea târgurilor
pentru scopuri comerciale şi publicitare,
recrutare de personal, publicitate on-line într-o
reţea computerizată.
41 Agenţii de modele pentru artişti, servicii de
divertisment sau educaţie, cluburi de sănătate
(repunere în formă fizică), organizarea şi
conducerea de conferinţe, congrese; cursuri
prin corespondentă, organizarea de baluri,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
consiliere în domeniul educaţiei şi formării
profesionale, planificarea de recepţii,
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor, închirierea de decoruri pentru
spectacole, servicii pentru organizare de timp
liber, servicii de traducere.
42 Servicii de design vestimentar şi accesorii,
servicii de design pentru încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09238
(151) 20.12.2010
(732) OKABE CARMEN, Str. Triumfului

nr. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESTETIKARD
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Carduri (tipizate).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09228
(151) 20.12.2010
(732) ILIE POTECARU, Str. Estacadei nr.

17, bl. P40, sc. 1, et. 4, ap. 14, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WOLF ACTIVE GROUP

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

  
(531) Clasificare Viena:030108; 090110;

240109; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază, servicii de monitorizare
(cu ajutorul aparatelor) şi intervenţie rapidă
prin echipaje specializate.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport şi depozitare valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază,
protecţie, supravegherea de obiecte, bunuri,
persoane şi alte valori; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate; activităţi de investigaţie
a bunurilor şi persoanelor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09239
(151) 20.12.2010
(732) S . C .  P R E M I A  M E D

MANAGEMENT S.R.L., Intr.
Gheorghe Simionescu nr. 1, et. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PremiaMed in Romania

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 09229
(151) 20.12.2010
(732) ILIE POTECARU, Str. Estacadei nr.

17, bl. P40, sc. 1, et. 4, ap. 14, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BARLOGUL LUPILOR -
RESTAURANT

(591) Culori revendicate:gri, negru, verde,
maro, bej

  
(531) Clasificare Viena:030118; 030119;

060101; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09240
(151) 20.12.2010
(732) S.C. SOLLERS PPD S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 24, et. II, III şi
IV fara camerele 41 şi 45, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAZOVSKY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09242
(151) 20.12.2010
(732) S.C. MEGA CONSTRUCT METAL

S.R.L., Localitatea Ghergani, Str. Ion
Ghica nr. 240A, judeţul Dâmboviţa, ,
RACARI ROMANIA 

(540)

megadoor

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică,
uşi şi ferestre din metal.
20 Produse din lemn materiale plastice sau
înlocuitori ai acestora; uşi pentru interior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09243
(151) 20.12.2010
(732) S.C. BAZAR PRODUCTION

S.R.L., Str. Dumitru Florescu nr. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TMiLIVE
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 09244
(151) 20.12.2010
(732) JIEANU COSMIN-HORATIU, Str.

Sărarilor nr. 49, bl. K24, sc. 1, et. 4,
ap. 19, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

BOSS guard & protection
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(531) Clasificare Viena:210321; 260418;
270524;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09230
(151) 20.12.2010
(732) S.C. POWER ONE SECURITY

S.R.L., Aleea Postăvarul nr. 4, bl.C4,
sc.8, et. 1, ap. 96, sector 3, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

POWER ONE SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
argintiu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260418;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei; activităţi de investigaţie şi
protecţie a bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09231
(151) 20.12.2010
(732) GAMMAX IMPEX S.R.L., Bdul. Ion

Mihalache nr. 109, bl. 13A, sc. 2, ap.
73, sector 1, 011177, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

EVOTECH

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09253
(151) 20.12.2010
(732) BREBEANU CONSTANTIN

SORINEL, Str. Intrarea Simbolului
nr.11, bl.1, sc. 3, ap. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

6TV
  

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

38 Servicii care constau în difuzarea de
programe radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09232
(151) 20.12.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

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

(540)

FIBRE

  
(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 09254
(151) 20.12.2010
(732) PUBBLIBABY S.P.A., Viale Enrico

Fermi 18, MI, 20090, CUSAGO
ITALIA 

(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)

PRIMELE LUNI

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09255
(151) 20.12.2010
(732) BREBEANU CONSTANTIN

SORINEL, Str. Intrarea Simbolului
nr.11, bl.1, sc. 3, ap. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TV6

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii care constau în difuzarea de
programe radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09241
(151) 20.12.2010
(732) S . C .  C O M P E T I T I V E

INTELLGENCE RESEARCH
AGENCY- MAXIMUS S.R.L., Str.
Poet Panait Cerna nr. 10, bl. M 43, sc.
2, ap. 38, parter, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREEN FAMILY FINANCE GFF

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:011725; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09245
(151) 20.12.2010
(732) S.C. MECANICA SIGHETU S.A.,

Str. Unirii nr. 44-46, Judeţul
M a r a m u r e ş ,  ,  S I G H E T U
MARMAŢIEI ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, C.P. 42-106
BUCUREŞTI

(540)

S.C. MECANICA SIGHETU SA. SM
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şicercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09256
(151) 20.12.2010
(732) COTT BEVERAGES INC., 5519 W.

Idlewild Avenue, 33634-8016,
TAMPA S.U.A. FLORIDA

(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)

RED RAIN
  

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

32 Băuturi energizante şi doze de băuturi
energizante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09257
(151) 20.12.2010
(732) PAUNA BIANCA LUCIA ELENA,

Str. Gheorghe Missail nr. 47, parter,
camera 1, sectorul 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Silhouette sportive

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:020316; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilielor);
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 09246
(151) 20.12.2010
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A.,cu titlul distinctiv CHIPITA
S.A., KM 12, Drumul Naţional
Atena-Lamia, Metamorphossis, Attica,
14452, ATENA GRECIA 

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

(540)

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

29 Produse pe bază de cartofi (chips-uri,
sticks-uri, felii de cartofi, fulgi de cartofi,
cartofi raşi, cartofi prăjiţi), crochete
alimentare.
30 Cereale pentru consum uman, mâncăruri pe
bază de făină, amestecuri gata-preparate, cocă
semi-preparată şi aluat pentru prăjituri, aluat
pentru pâine, pâine, pâine prăjită, produse de
panificaţie, sandvişuri, rulouri, produse de
patiserie, croissante, pizza, fulgi de ovăz şi de
alte cereale, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
preparate din cereale, fulgi de cereale uscate,
chifle, biscuiţi, sărăţele şi gustări pe bază de
cocă, produse de patiserie, muesli, tortillas.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09258
(151) 20.12.2010
(732) S.C. TELEFERIC CINDREL

S.R.L., Str. Cetăţii nr. 34, judeţul
Sibiu, 550160, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

ARENA PLATOŞ SKI & SNOWBOARD
- RESORT

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

  
(531) Clasificare Viena:010302; 060102;

060104; 260418; 290115;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09247
(151) 20.12.2010
(732) S.C. ERMOB PAY S.R.L., Bd. Unirii

nr. 68, bl. K2, sc. 1, ap. 26, sector 3,
030829, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Call2pay

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Plăţi folosind tehnologiile GSM;
transferuri financiare folosind tehnologiile
GSM; plata facturilor diferitelor companii
folosind tehnologiile GSM; portofel
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electronic/virtual bazat pe tehnologii GSM;
sistem integrat de plată folosind
municipalităţilor pentru transportul în comun
folosind tehnologiile GSM; plăţi online
folosind tehnologiile GSM.
3 8  T e l e c o m u n i c a ţ i i ;  t e h n o l o g i i
telecomunicaţii GSM; emitere cupoane, bilete
folosind tehnologiile GSM;reîncărcare a
cartelelor prepaid folosind tehnologiile GSM;
programe de bonus şi fidelitate folosind
tehnologiile GSM; trimitere/primire cadouri
folosind tehnologiile GSM. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09248
(151) 20.12.2010
(732) S.C. BATTERY TEAM S.R.L., Bdul

G-ral Grigore Bălan nr. 40, bl. 10, ap.
24, judeţul Covasna, *, SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

T..POWER PHOTONION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Becuri.
16 Adezivi pentru papetărie sau menaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09250
(151) 20.12.2010
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HIDRA

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09251
(151) 20.12.2010
(732) CIOFICA FLORIN, Str. Brădişului

nr. 1, bl. N16, sc. 1, et.3, ap. 13, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  C A B I N E T  D E
P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A - C R I S T I N A
ADRIANA SIRBU, Str-Arh. Ion
Berindei nr. 3, bl. OD 21A, sc. B, ap.
51, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ORCHESTRA SIMFONICĂ
BUCURESTI
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09249
(151) 20.12.2010
(732) S.C. ARMED GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Ecaterina Varga nr. 8, ap.
1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AGS ARMED GUARD SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09259
(151) 21.12.2010
(732) S.C. DAVA DESIGN PROMOTION

S.R.L., Calea Crângaşi nr. 34, bl. 15
ICEM, ap. 50, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  C A B I N E T  D E
P R O P R I E T A T E

I N D U S T R I A L A - C R I S T I N A
ADRIANA SIRBU, Str-Arh. Ion
Berindei nr. 3, bl. OD 21A, sc. B, ap.
51, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Classique

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09267
(151) 22.12.2010
(732) UNIVERSITATEA STEFAN CEL

MARE DIN SUCEAVA, Str.
Universităţii nr. 13, Jud. Suceava,
720229, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

AECE ADVANCES IN ELECTRICAL
AND COMPUTER ENGINEERING

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
534 C), albastru (pantone 3005 C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290104;  
(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 09261
(151) 21.12.2010
(732) TURKUAZ SERAMIK SANAYI

VE TICARET ANONIM SIRKETI,
1. Organize Sanayi Bolgesi, 6. Cadde,
No: 15, , KAYSERI TURCIA 

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

(540)

Turkuaz

(591) Culori revendicate:turcoise

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
vaselor pentru closet turcesc, vase pentru
spălat pe mâini, closete cu apă, chiuvete,
pisoare, căzi de baie şi de duş (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09268
(151) 22.12.2010
(732) EUROVIDEO LICENCIAS S.L.,

Cobrre 11, 45222, BOROX TOLEDO
SPANIA 

(540)

MAGIC FACTORY

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 260418;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii,adezivi şi materiale
colante pentru papetărie sau menaj; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09262
(151) 21.12.2010
(732) S . C .  S O F T W A R E

D E V E L O P M E N T  &
CONSULTING S.R.L. ,  Str .
I.G.Duca, nr. 36, clădirea B1, jud.
Ilfov, 075100, OTOPENI ROMANIA

(540)

SDC earchive

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1665C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09263
(151) 22.12.2010
(732) S.C. SKYLINK S.R.L., Nr. 22, Jud.

B i h o r ,  4 1 7 4 9 5 ,  C O M U N A
SANMARTIN ROMANIA 

(540)

Skylink YOUR LINK TO THE FUTURE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
suporţi de înregistrare magnetici, discuri
acustice; echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09270
(151) 21.12.2010
(732) MARIUS RAZVAN EXAHRU, Str.

Dr. Constantin Severeranu nr. 26, ap.
3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA DELICIOASĂ
  
(531) Clasificare Viena:090719; 190801;

270507; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment legate de gastronomie, servicii de
divertisment de televiziune, serviciile de
educaţie, de instruire, de şcolarizare şi
formare profesională; servicii educaţionale
legate de gastronomie, organizarea de
evenimente, expoziţii, activităţi culturale,
concursuri şi spectacole, producţie,
prezentare, închiriere şi distribuţie de filme şi
programe de televiziune şi de radio,
divertisment interactiv, filme, înregistrări
audio şi video şi materiale educaţionale şi de
instruire, publicarea de cărţi; furnizarea de
publicării on-line electronice,informaţii
referitoare la divertisment, gastronomie;
educaţie oferită on-line prin internet; jocuri
oferite prin intermediul Intemet-ului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09271
(151) 21.12.2010
(732) S.C. COMPANIA PRO EVENT

MANAGEMENT S.R.L., B-dul
Theodor Pallady ne. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi de date magnetice sau optice;
discuri acustice; compact discuri (audio,
video); CD-uri, DVD-uri sau alte suporturi
magnetice/optice care conţin poveşti, cântece,
alte materiale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;publicaţii
periodice; fotografii; papetărie; creioane;
radiere; pensule; materiale pentru artişti.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc laacoperirea capului.
35 Servicii de editare, redactare; vânzare
on-line sau prin magazine de desfacere;
publicitate, reclama.
39 Servicii de difuzare de ziare; distribuţie de
bunuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de petreceri şi
concursuri pentru copii; servicii de publicare
de cărţi, jurnale, alte texte (altele decât de
publicitate) on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09272
(151) 21.12.2010
(732) S.C. THERMO IZOSYSTEM

S.R.L., Intrarea Violetelor nr. 1, sc. C,
etaj 3, ap. 35, judeţul Bistriţa Năsăud,
420172, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

RISTORANTE Casa Verona
  

(531) Clasificare Viena:020701; 020723;
270501;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09277
(151) 21.12.2010
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCUREŞTI PROTOFIL - STIM
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(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

260418; 260725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09278
(151) 21.12.2010
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCUREŞTI APINUTRIENT

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

260418; 260725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09279
(151) 21.12.2010
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCUREŞTI APICOMPLEX

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

260418; 260725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09273
(151) 21.12.2010
(732) S.C. UNIVERSAL IMPEX

COMPANY EST S.R.L., Str. Tudor
Ştefan nr. 47, sector 1, 011656,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Noaptea Albă a Concertelor
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de evenimente muzicale,
organizarea de concerte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09280
(151) 21.12.2010
(732) S.C. PLEVNEI S.A., Calea Plevnei

nr. 145, sector 6, 060012,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLEVNEI de tradiţie 1882

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pâinii, a produselor de panificaţie, a
produselor de patiserie şi cofetărie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; gestiunea afacerilor comerciale.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09274
(151) 21.12.2010
(732) S.C. SECURITY CONS PREST

S.R.L., Piaţa Regina Maria nr. 3,
pavilion IV, judeţul Timiş, 300004,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

SECURITY CONS PREST

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
653C), albastru (pantone 645C), roşu
(pantone 179C), galben (pantone
102C), negru.

  
(531) Clasificare Viena:030104; 270508;

270509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Asigurarea de pază pentru transport de
valori şi gardă de corp; activităţi de pază,
obiective, bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09281
(151) 21.12.2010
(732) B E V E R A G E  P A R T N E R S

W O R L D W I D E  S . A . ,
Murtschenstrasse 27, 8048, ZURICH
ELVETIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ÎNCEPUTUL A CEVA DIFERIT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, extracte de cafea, băuturi
nealcoolice şi anume băuturi pe bază de cafea,
înlocuitori de cafea şi extracte de înlocuitori
de cafea; ceai, extracte de ceai, băuturi
nealcoolice şi anume băuturi pe bază de ceai;
băuturi pe bază de ciocolată; cacao, zahăr,
orez, tapioca, sago; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă;
băuturi cu aromă de cafea, băuturi cu aromă
de ceai; băuturi din cafea nealcoolice
îmbuteliate şi băuturi cu aromă de cafea;
băuturi din ceai nealcoolice îmbuteliate şi
băuturi cu aromă de ceai; băuturi nealcoolice
pe bază de cacao sau ciocolată.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din ceai cu aromă
de suc de fructe; băuturi din fructe; sucuri de
fructe; băuturi nealcoolice; băuturi
energizante; băuturi izotonice şi siropuri,
concentrateşi alte preparate pentru producerea
tuturor acestor băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09275
(151) 21.12.2010
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCUREŞTI APINUTRIENT -
PLUS

(591) Culori revendicate:galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

260418; 260725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09276
(151) 21.12.2010
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCUREŞTI ACAROXAL

(591) Culori revendicate:galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

260418; 260725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09298
(151) 22.12.2010
(732) S.C. IRIS COMPANY S.A., Str.

Maximilian Popper, nr. 30, bl. F6, ap.
56, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

iris morărit panificaţie SC IRIS
COMPANY S.A.

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260201;

270501; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09299
(151) 22.12.2010
(732) S.C. IRIS COMPANY S.A., Str.

Maximilian Popper, nr. 30, bl. F6, ap.
56, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ARTISANS DE LA FARINE 1937
 
(531) Clasificare Viena:250105; 270507;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09291
(151) 22.12.2010
(732) S.C. ABYRECORDS S.R.L., Str.

Republicii nr. 190, bl. 3, sc. B, parter,
jud. Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA 

(540)

RYAN AND RADU

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, de cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09292
(151) 22.12.2010
(732) S.C. ABYRECORDS S.R.L., Str.

Republicii nr. 190, bl. 3, sc. B, parter,
jud. Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA 

(540)

JULIET VERSUS ROMEOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, de cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09293
(151) 22.12.2010
(732) S.C. ABYRECORDS S.R.L., Str.

Republicii nr. 190, bl. 3, sc. B, parter,
jud. Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA 

(540)

GALA RECORDS
  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, de cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09300
(151) 22.12.2010
(732) H A I R D R E A M S

H A A R H A N D E L S G M B H ,
Floraquellweg 9, 8051, GRAZ
AUSTRIA 

(540)

VOLUME+

(591) Culori revendicate:gri
  
(531) Clasificare Viena:241314; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru îngrijirea părului, inclusiv
şampon, balsam pentru păr, loţiuni pentru păr,
briliantină, pomadă, sprayuri pentru păr;
preparate pentru îngrijirea scalpului (în
scopuri nemedicale); vopsele de păr; preparate
pentru ondularea părului; gene din păr natural,
preparate cosmetice pentru gene.
10 Proteze capilare din păr natural.
21 Piepteni, perii pentru păr.
22 Păr natural.
26 Peruci, meşe, păr artificial, păr împletit,
extensii de păr, şuviţe pentru volum, bărbi
false, toate realizate din păr natural; elastice
de păr, agrafe de păr; ace de păr; plase de păr,
ornamente pentru păr; clipsuri.
44 Saloane de coafură şi cosmetică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09294
(151) 22.12.2010
(732) S.C. ALARM SYSTEMS S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 134-138, bl.
11, sc. a, ap. 1, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALARM SYSTEMS
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030101; 240109;

240115; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Transport securizat.
41 Cursuri de pregătire a agenţilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09305
(151) 22.12.2010
(732) VOICU ALEXANDRU FABIAN,

Str. Ovidiu nr. 17, bl. 18, sc. A, ap. 1,
jude ţul Braşov, ,  BRAŞOV
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)

Lekker

(591) Culori revendicate:gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270503;

290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09301
(151) 22.12.2010
(732) S.C. IRIS COMPANY S.A., Str.

Maximilian Popper, nr. 30, bl. F6, ap.
56, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ARTISANS DE PATISSERIE 1937

(531) Clasificare Viena:250105; 270507;
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,
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09284
(151) 22.12.2010
(732) S A I N T  G O B A I N

CONSTRUCTION PRODUCTS
ROMANIA (SGCPRO) ,  Str.
Tipografilor nr. 11-15, Corp B4, etaj
3, birouri 323-338, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

BATOGLET
  

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

19 Materiale de construcţie, piatră naturală şi
artificială, ciment, var, mortar, ipsos şi piatră,
şape, materiale depriză, inclusiv materiale de
finisare şi izolare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09302
(151) 22.12.2010
(732) S.C. IRIS COMPANY S.A., Str.

Maximilian Popper, nr. 30, bl. F6, ap.
56, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ARTISANS DE CONFISERIE 1937

(531) Clasificare Viena:250105; 270507;
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09295
(151) 22.12.2010
(732) VOICU EUGENIU CRISTIAN, Str.

Berzei nr. 11, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TARAFUL LAUTARII DIN
TELEORMAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; afişe, fotografii.
35 Publicitate.
41 Activităţi cultural-artistice.
42 Creare şi menţinere site-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09306
(151) 22.12.2010
(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)

JACKOB
  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09285
(151) 22.12.2010
(732) S A I N T  G O B A I N

CONSTRUCTION PRODUCTS
ROMANIA (SGCPRO) ,  Str.
Tipografilor nr. 11-15, Corp B4, etaj
3, birouri 323-338, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
BATOPLAN

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

19 Materiale de construcţie, piatră naturală şi
artificială, ciment, var, mortar, ipsos şi piatră,
şape, materiale depriză, inclusiv materiale de
finisare şi izolare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09296
(151) 22.12.2010
(732) VOICU EUGENIU CRISTIAN, Str.

Berzei nr. 11, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GELU VOICU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; afişe, fotografii.
35 Publicitate.
41 Activităţi cultural-artistice.
42 Creare şi menţinere site-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09286
(151) 22.12.2010
(732) S A I N T  G O B A I N

CONSTRUCTION PRODUCTS
ROMANIA (SGCPRO), Str.
Tipografilor nr. 11-15, Corp B4, etaj
3, birouri 323-338, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

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

19 Materiale de construcţie, piatră naturală şi
artificială, ciment, var, mortar, ipsos şi piatră,
şape, materiale depriză, inclusiv materiale de
finisare şi izolare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09307
(151) 22.12.2010
(732) S.C. POLY DELTA COATINGS

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 228 C, et. 1,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
BARIL COATINGS

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

1 Produse chimice pentru industriei ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură 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 destinate conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09308
(151) 22.12.2010
(732) S.C. POLY DELTA COATINGS

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 228 C, et. 1,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

POLY DELTA COATINGS

(591) Culori revendicate:roşu, gri
 
(531) Clasificare Viena:260316; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industriei ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură 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 destinate conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09303
(151) 22.12.2010
(732) S.C. CLIMA CONSULT PROIECT

S.R.L., Str. Episcopul Melchisedec
Ştefănescu nr. 68, Judeţul Galaţi,
800149, GALAŢI ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:010316; 011503;

011507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;

asfalt, smoală, bitum.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 09297
(151) 22.12.2010
(732) STANCIU NECULAI, B-dul Camil

Ressu nr. 19, bl. 56, sc. 1, et. 4, ap. 20,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ATLANTIC PETROLEUM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat,
(inclusiv energie electrică şi orice alt fel de
energie -păcură, benzină, petrol, gaz, energie
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electrică, energie termica).
39 Transport; ambalare şi depozitare
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09304
(151) 22.12.2010
(732) S Z E K E L Y  D O M O K O S

SZABOLCS, Str. Mihai Eminescu nr.
2/6, Judeţul Harghita, 535600,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020318; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi energizante.
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09309
(151) 22.12.2010
(732) LOTH HEINRICH, Str. Livezilor nr.

63, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

CLINICA DE BERE

(591) Culori revendicate:galben, crem,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031103; 050703;

260118; 270503; 290113;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09310
(151) 22.12.2010
(732) LOTH HEINRICH, Str. Livezilor nr.

63, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Terapia GOLD

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

  
(531) Clasificare Viena:010103; 050702;

090110; 260118; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09311
(151) 22.12.2010
(732) LOTH HEINRICH, Str. Livezilor nr.

63, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Terapia PLATIN

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:050703; 090110;

260118; 270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09288
(151) 22.12.2010
(732) S.C. F64 STUDIO S.R.L., Str.

Vigilenţei nr. 7, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FOTO CLASS
  
(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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri
acustice;automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
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);
materiale didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09289
(151) 22.12.2010
(732) S.C. ABYRECORDS S.R.L., Str.

Republicii nr. 190, bl. 3, sc. B, parter,
jud. Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA 

(540)

KANZA

  
(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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri
acustice;automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09290
(151) 22.12.2010
(732) S.C. ABYRECORDS S.R.L., Str.

Republicii nr. 190, bl. 3, sc. B, parter,
jud. Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA 

(540)

SYOS
  

(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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri
acustice;automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09318
(151) 22.12.2010
(732) S . C .  A L F A T R U S T

CERTIFICATION S.A., Calea
Victoriei 155, bl. D1, tr. 8, et. 7, sector
1, , 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)

ALFASIGN

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

38 Telecomunicaţii, criptarea, identificarea,
verificarea, confirmarea şi autentificarea
datelor, mesajelor, imaginilor,comunicaţiilor;
certificarea semnăturilor electronice;
registratură electronică; marcare temporala;
certificate server.
42 Servirii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi ercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
proiectare şi implementare de registratură
electronică; control de calitate; implementarea
soluţiilor PKl (public Key infrastructure)
bazate pe certificate calificate; servicii de
cercetare şi dezvoltare de produse noi,
proiectare şi testare pentru dezvoltarea de
produse noi, sisteme electronice, sisteme
informaţionale, integrarea sistemelor, servicii
de consultanţă tehnică şi tehnologică în
domeniul siguranţei pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor..
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate sa satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09324
(151) 22.12.2010
(732) S.C. VIPER SPIRIT S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă Nr. 2, Bl. M50, Sc.
3, Ap. 99, Sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BALLISTIC echipament tactic
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(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte (exclusiv echipament tactic
cu destinaţie specială), încălţăminte (exclusiv
echipament tactic cu destinaţie specială),
articole care servesc la acoperirea capului
(exclusiv echipament tactic cu destinaţie
specială).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09312
(151) 22.12.2010
(732) P R O V I S I O N  S O F T W A R E

DIVISION S.R.L., Str. Washington
nr. 48,et. 2, ap. 5, sector 1, 011796,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FluidApp

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:261301; 270501;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, cinematografice, optice, 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 sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; component de calculator;
program de calculator pentru administrarea şi
creearea unui magazin online.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei.
15 Instrumente de muzică.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); caracter
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize.
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; lucrări de birou; import-export,
lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09319
(151) 22.12.2010
(732) LICA DUMITRU, Str. Hrisovului nr.

5, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 5, sector 1, ,
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)

GUESS MY EX
  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei si tehnologiei
ca si cercetarea si proiectarea aferente; servicii
de analiză si cercetare industrială; proiectare
si dezvoltare hardware si software; servicii de
cercetare si de creaţie, referitoare la acestea,
crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a
programelor de calculator, creare şi menţinere
site web. 
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
servicii de escortă, agenţii matrimoniale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09320
(151) 22.12.2010
(732) LICA DUMITRU, Str. Hrisovului nr.

5, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 5, sector 1, ,
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)

FOSTELE IUBIRI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; servicii de
cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator, creare şi menţinere
site web. 
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
servicii de escortă, agenţii matrimoniale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09325
(151) 22.12.2010
(732) S.C. CLASS FOOD INDUSTRIES

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 206, Pavilion
Administrativ 1, camera 1, Judeţul
Ilfov, 077160, POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

LA TATI
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(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă; drojdie, praf de copt.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09327
(151) 22.12.2010
(732) M I P  M E T R O  G R O U P

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, Metro-Strasse 1,
4 0 2 3 5 ,  D U E S S E L D O R F
GERMANIA 

(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)

DESIGNER'S

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
18 Piele şi imitaţie de piele, precum şi produse
din piele şi produse din imitaţie de piele,
incluse în această clasă, în special genţi,
bunuri din piele de dimensiuni mici,
portmonee, poşete, portofele de buzunar,
portofele pentru chei, brelocuri, portofele
pentru bancnote, portofele cu cadru, portofele
pliante, geamantane şi valize, genţi de mână,
portofolii, serviete, genţi conducători auto,
seturi de valize, genţi de zbor, genţi de
călătorie, saci, genţi de toaletă, rucsaci,
rucsaci de munte, sacoşe pentru cumpăraturi,
ghiozdane; umbrele de soare şi bastoane.
25 Îmbrăcăminte, curele, protectori guler;
accesorii de îmbrăcăminte, incluse în această
clasă, în special baticuri, eşarfe, şaluri, batiste
pentru buzunarul de la piept; cravate, mănuşi,
încălţăminte, articole de acoperit capul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09321
(151) 22.12.2010
(732) PERETIANU ANA-MARIA, B-dul

Ferdinand I, nr. 97, bl. P 17, sc. A, et.
8, ap. 15, sector 2, , 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)

cupcake PR & EVENTS
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(531) Clasificare Viena:241701; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Publicare, editare de cărţi, editare de
reviste, ziar şi periodice, educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09313
(151) 22.12.2010
(732) P R O V I S I O N  S O F T W A R E

DIVISION S.R.L., Str. Washington
nr. 48,et. 2, ap. 5, sector 1, 011796,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pro.ro YOUR WORLD OF
IT&MULTIMEDIA

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, cinematografice, optice, 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 sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; componente de calculator.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei.
15 Instrumente de muzică.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); caracter
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize.
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; lucrări de birou; import-export,
lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09328
(151) 22.12.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP

216, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BONTEA NATURA INTR-UN PLIC DE
CEAI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă
de dinţi.
5 Suplimente alimentare, în special ceaiuri, cu
excluderea medicamentelor şi a preparatelor
farmaceutice de uz uman.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09329
(151) 22.12.2010
(732) HOMELAND HOUSEWARES,

LLC, 11755 Wilshire Blvd, Suite
1200, 90025, LOS ANGELES S.U.A.

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

(540)

BABY BULLET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Aparate electronice, şi anume, procesoare de
bucătărie pentru alimente. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09322
(151) 22.12.2010
(732) RADULEA ION, Str. Daniela

Danielopolu nr. 40A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

synapser communications
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(591) Culori revendicate:roz închis (pantone
213C)

  
(531) Clasificare Viena:160104; 261325;

270524; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09314
(151) 22.12.2010
(732) S.C.  SCORPION GUARD

SECURITY S.R.L., Str. Mihai
Eminescu nr. 44, bl. E10, sc. 2, ap. 2,
Judeţul Mehedinţi, , DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

(540)

SCORPION GUARD SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:030916; 240109;

240115; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia

bunurilor şi indivizilor; însoţirea şi protecţia
de transporturi de valori, însoţirea şi protecţia
de transporturi de bunuri, însoţirea şi protecţia
de transporturi de persoane, însoţirea şi
protecţia de persoane, însoţirea şi protecţia de
bunuri; monitorizarea de bunuri mobile şi
imobile (pază); monitorizarea persoanelor
(pază), activităţi de investigaţie, consultanţă în
domeniul pazei şi protecţiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09315
(151) 22.12.2010
(732) CORENDEA ANDREEA, Str.

Grigore Gafencu nr. 22-24, ap. 13,
sector 1, , 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)

David + Maria

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

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031309;

270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
confecţiilor textile (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; publicitate; gestiunea
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afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09323
(151) 22.12.2010
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

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

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

(540)

SERDENIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţă activă irbesartan.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09283
(151) 22.12.2010
(732) S.C. KLIM INVEST S.A., B-dul.

Bucureşti nr. 25, Jud. Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

FERMA IZVOARE
  
(531) Clasificare Viena:010301; 030402;

030411; 030418; 030703; 050101;
060102; 080312;  

(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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(210) M 2010 09316
(151) 22.12.2010
(732) S . C .  A L F A T R U S T

CERTIFICATION S.A., Calea
Victoriei 155, bl. D1, tr. 8, et. 7, sector
1, , 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)

ALFATRUST încredere deplină

(591) Culori revendicate:verde (Cod
Pantone 555 C), roşu (Cod Pantone
485 C)

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270511;

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

clase:
38 Telecomunicaţii, criptarea, identificarea,
verificarea, confirmarea şi autentificarea
datelor, mesajelor, imaginilor,comunicaţiilor;
certificarea semnăturilor electronice;
registratură electronică; marcare temporala;
certificate server.
42 Servirii 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,
proiectare şi implementare de registratură
electronică; control de calitate; implementarea
soluţiilor PKl (Public Key Infrastructure)
bazate pe certificate calificate; servicii de

cercetare şi dezvoltare de produse noi,
proiectare şi testare pentru dezvoltarea de
produse noi, sisteme electronice, sisteme
informaţionale, integrarea sistemelor, servicii
de consultanţă tehnică şi tehnologică în
domeniul siguranţei pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor.
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 09317
(151) 22.12.2010
(732) S . C .  A L F A T R U S T

CERTIFICATION S.A., Calea
Victoriei 155, bl. D1, tr. 8, et. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALFASTAMP

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, criptarea, identificarea,
verificarea, confirmarea şi autentificarea
datelor, mesajelor, imaginilor,comunicaţiilor;
certificarea semnăturilor electronice;
registratură electronică; marcare temporala;
certificate server.
42 Servirii 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, proiectare şi implementare de
registratură electronică; control de calitate;
implementarea soluţiilor PKl (Public Key
Infrastructure) bazate pe certificate calificate;
servicii de cercetare şi dezvoltare de produse
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noi, proiectare şi testare pentru dezvoltarea de
produse noi, sisteme electronice, sisteme
informaţionale, integrarea sistemelor, servicii
de consultanţă tehnică şi tehnologică în
domeniul siguranţei pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor.
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 09330
(151) 22.12.2010
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, St. James Court, Great
Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, ,  BRISTOL
REGATUL UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

SURE SIGNAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunicaţ ii  şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,

instrumente şi echipamente de filmat;
aparate, instrumente şi echipamente de
prelucrare a imaginilor; aparate şi
instrumente de televiziune şi radio;
transmitatoare şi receptoare pentru difuzare
de telecomunicaţii, radio şi televiziune;
aparate pentru acces la programe difuzate sau
transmise; holograme; calculatoare;
echipamente periferice pentru calculatoare;
circuite electronice programate purtătoare de
date; programe de calculator; softuri de
calculator; discuri, casete şi cabluri, toate
fiind purtătoare magnetice de date; carduri
magnetice neinregistrate şi preînregistrate;
carduri de date; carduri de memorie; carduri
smart; carduri conţinând microprocesoare;
carduride circuite integrate; carduri
electronice de identificare; carduri de
telefoane; carduri de credit de telefoane;
carduri de credit; carduri de debit; carduri
pentru jocuri electronice create pentru a fi
utilizate cu telefoanele; unităţi CD-ROM;
purtătoare magnetice, digitale şi optice de
date; medii magnetice, digitale şi optice de
înregistrare şi stocare de date (neînregistrate
şi preînregistrate); softuri de calculator
furnizate de pe Internet; publicaţii electronice
(descărarcabile) furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe Internet; soft de
calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite
conectarea la baze de date, la reţele de arii
locale şi la Internet; soft de calculator pentru
permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţă şi videofon; soft de
calculator pentru permiterea căutării şi
recuperării de date; softuri de calculator
pentru accesarea de baze de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculator şi
forumuri electronice; soft de jocuri de
calculator; muzică digitală (descarcabilă)
furnizata de la o baza de date computerizată
sau de pe Internet; muzică digitală
(descarcabilă) furnizata de pe web-site-uri de
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Internet MP3; dispozitive pentru redarea de
muzică recepţionată de pe Internet; aparate de
redare MP3; programe de fotografii, de poze,
de grafică, de sunete sincron; de filme, de
programe video si audiovizuale (descărcabile)
furnizate on-line sau de Ia baze de date de
calculator sau de pe Internet sau de pe site-uri
de Internet; aparate şi instrumente de
monitorizare de la distanţă; soft de calculator
folosite în monitorizarea de la distanţă;
transmitatoare şi receptoare prin satelit;
sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare; semnale
de radio telefon şi suporturi de telefon; sârme
şi cabluri electrice; cabluri optice; sârme de
rezistenţă; electrozi; sisteme şi instalaţii de
telecomunicaţii; terminale pentru reţele de
telefon; întrerupătoare de telefon; aparate de
semnal imput de telecomunicaţii, de stocare,
de conversie şi de procesare; echipament de
telefon; echipament pentru telefoane fixe,
transportabile, mobile, hands-free sau activate
de voce; terminale multimedia; terminale
interactive pentru afişarea şi comandarea de
produse şi servicii; aparate şi instrumente de
paging, de radio-pager şi de radio-telefon;
telefoane, telefoane mobile şi handsets pentru
telefoane; maşini de fax; accesorii pentru
telefoane şi pentru handsets de telefoane;
adaptoare pentru a fi folosite cu telefoane;
încărcătoare de baterie de folosire cu
telefoane; unităţi incorporând un difuzor
montate în birou sau în automobil pentru a
permite unui handsets de telefon să fie folosit
hands-free; suporturi pentru handsets de
telefon montate în automobile; huse şi cutii
adaptate special pentru păstrarea sau
transportul telefoanelor portabile şi
echipamentelor şi accesoriilor de telefoane;
agende personale computerizate; antene;
baterii; microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice de navigare, de
localizare şi de poziţionare; aparate şi

instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
aparate şi echipamente de jocuri electronice;
accesorii şi echipamente periferice electrice
şi electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare, aparatură
audiovizuală şi echipamente şi aparatură
pentru jocuri electronice; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirectionare a apelurilor, de mesagerie
vocală, de informaţii şi de poştă electronică;
transmiterea, predarea şi recepţionarea
unetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii electronice de predare
a mesajelor; servicii de informare on-line
legate de telecomunicaţii; servicii de
interschimbare de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; servicii de comunicare prin
satelit; servicii de difuzare; difuzare sau
transmitere de programe radio sau televiziune
şi de filme, de programe de teleshopping şi
de cumpărături pe internet; servicii de
videotext, de teletext si de date video;
difuzare şi predare de conţinuturi multimedia
prin reţele electronice de comunicaţii; servicii
de mesaje video; servicii de videoconferinţă;
servicii de videotelefonie; telecomunicarea
de informaţii (inclusiv pagini web), de
programe de calculator şi de orice alte date;
furnizarea de acces utilizatorilor la Internet;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii
sau link-uri Ia Internet sau la baze de date;
furnizarea de acces utilizatorilor la internet
(service providers); furnizarea şi operarea de
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conferinţe, de grupuri de discuţii şi chat rooms
electronice; furnizarea de acces la site-ul web
de muzică digitală pe Internet; furnizarea de
acces la site-uri web MP3 pe Internet;
predarea de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea de acces la
infrastructurii de telecomunicaţii pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la teleconunicatii;
transmiterea de mesaje şi imagini ajutată de
calculator; comunicaţii prin intermediul
calculatorului; servicii de agenţii de ştiri;
transmitere de noutăţi şi informaţii de afaceri
curente; angajarea, leasing-ul sau închirierea
de aparate, instrumente, instalaţii sau
componente pentru folosirea în furnizarea
serviciilor menţionate mai sus; servicii de
sfătuire, informare şi consultant în legătură cu
toate cele menţionate mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design referitoare la acestea;
servicii de cercetare de laborator; proiecte de
management al cercetării, design şi
dezvoltare; cercetare, design şi dezvoltare de
produs; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, design şi dezvoltare cu privire la
calculatoare, la programe de calculator, la
sisteme de calculator, la soluţii pentru aplicaţii
software de calculator, la sisteme de procesare
de date, la management de date, la sisteme de
procesare a informaţiei computerizate, la
servicii de comunicaţii, la soluţii de
comunicaţii, la aplicaţii de comunicare, la
interfeţe de sisteme şi reţele de comunicaţii şi
furnizarea de consultanţă tehnică; informaţii şi
sfaturi referitoare la cele de mai sus; testare
tehnică; testare industrială; pregătirea de studii
tehnice; servicii de calculatoare; abdatare şi
design de hardware de calculator, întreţinere,
abdatarea şi designe de firmware de
calculator, de software de calculator şi de
programe de calculator; servicii de
programare a calculatoarelor; pregătirea şi
furnizarea de informaţii în legătura cu

calculatoare şi facilităţi de reţele de
calculatoare; servicii de sfaturi tehnice şi
consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei şi telecomunicaţiilor; design şi
dezvoltare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
servicii de management al calculatorului;
servicii de suport operaţional pentru reţele de
calculatoare, pentru reţele de telecomunicaţii
şi pentru reţele de transmisii de date; servicii
on-line pentru calculatoare; servicii de
programare furnizate on-line; furnizarea
accesului la o reţea electronică on-line pentru
extragerea de informaţii; închirieri de
calculatoare; design, desenare şi scriere
autorizată, toate pentru compilarea de pagini
web pe Internet; servicii de creare de imagini
virtuale şi interactive; crearea, operarea şi
menţinerea bazelor de date, intranet-urilor şi
site-urilor web; găzduirea de site-uri de web
pentru terţi; instalare şi întreţinere de soft
pentru calculator; leasing de timp de acces la
o bază de date computerizată; leasing de timp
de acces la forumuri de calculator în cadrul
cărora se folosesc note şi mesaje şi la reţele
de calculator; servicii de furnizare de service
pe Internet (ISP); compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, de pagini web şi de portaluri pentru
logare de text, de imagini şi de muzică
furnizate fie prin calculatoare fie prin
telefoane mobile; furnizarea de servicii şi de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09331
(151) 22.12.2010
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, St. James Court, Great
Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, ,  BRISTOL
REGATUL UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

FULL SIGNAL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; aparate şi instrumente de
televiziune şi radio; transmitatoare şi
receptoare pentru difuzare de telecomunicaţii,
radio şi televiziune; aparate pentru acces la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date;
carduri magnetice neinregistrate şi

preînregistrate; carduri de date; carduri de
memorie; carduri smart; carduri conţinând
microprocesoare; carduride circuite integrate;
carduri electronice de identificare; carduri de
telefoane; carduri de credit de telefoane;
carduri de credit; carduri de debit; carduri
pentru jocuri electronice create pentru a fi
utilizate cu telefoanele; unităţi CD-ROM;
purtătoare magnetice, digitale şi optice de
date; medii magnetice, digitale şi optice de
înregistrare şi stocare de date (neînregistrate
şi preînregistrate); softuri de calculator
furnizate de pe Internet; publicaţii electronice
(descărarcabile) furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe Internet; soft de
calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite
conectarea la baze de date, la reţele de arii
locale şi la Internet; soft de calculator pentru
permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţă şi videofon; soft de
calculator pentru permiterea căutării şi
recuperării de date; softuri de calculator
pentru accesarea de baze de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculator şi
forumuri electronice; soft de jocuri de
calculator; muzică digitală (descarcabilă)
furnizata de la o baza de date computerizată
sau de pe Internet; muzică digitală
(descarcabilă) furnizata de pe web-site-uri de
Internet MP3; dispozitive pentru redarea de
muzică recepţionată de pe Internet; aparate
de redare MP3; programe de fotografii, de
poze, de grafică, de sunete sincron; de filme,
de programe video si audiovizuale
(descărcabile) furnizate on-line sau de Ia
baze de date de calculator sau de pe Internet
sau de pe site-uri de Internet; aparate şi
instrumente de monitorizare de la distanţă;
soft de calculator folosite în monitorizarea de
la distanţă; transmitatoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
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optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; accesorii pentru telefoane şi
pentru handsets de telefoane; adaptoare pentru
a fi folosite cu telefoane; încărcătoare de
baterie de folosire cu telefoane; unităţi
incorporând un difuzor montate în birou sau în
automobil pentru a permite unui handsets de
telefon să fie folosit hands-free; suporturi
pentru handsets de telefon montate în
automobile; huse şi cutii adaptate special
pentru păstrarea sau transportul telefoanelor
portabile şi echipamentelor şi accesoriilor de
telefoane; agende personale computerizate;
antene; baterii; microprocesoare; tastaturi;
modemuri; calculatoare; ecrane de afişare;
sisteme electronice de poziţionare globală;
aparate şi instrumente electronice de navigare,
de localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
aparate şi echipamente de jocuri electronice;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare, aparatură
audiovizuală şi echipamente şi aparatură
pentru jocuri electronice; părţi şi fitinguri

pentru toate produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirectionare a apelurilor, de mesagerie
vocală, de informaţii şi de poştă electronică;
transmiterea, predarea şi recepţionarea
unetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii electronice de predare
a mesajelor; servicii de informare on-line
legate de telecomunicaţii; servicii de
interschimbare de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; servicii de comunicare prin
satelit; servicii de difuzare; difuzare sau
transmitere de programe radio sau televiziune
şi de filme, de programe de teleshopping şi
de cumpărături pe internet; servicii de
videotext, de teletext si de date video;
difuzare şi predare de conţinuturi multimedia
prin reţele electronice de comunicaţii; servicii
de mesaje video; servicii de videoconferinţă;
servicii de videotelefonie; telecomunicarea
de informaţii (inclusiv pagini web), de
programe de calculator şi de orice alte date;
furnizarea de acces utilizatorilor la Internet;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii
sau link-uri Ia Internet sau la baze de date;
furnizarea de acces utilizatorilor la internet
(service providers); furnizarea şi operarea de
conferinţe, de grupuri de discuţii şi chat
rooms electronice; furnizarea de acces la
site-ul web de muzică digitală pe Internet;
furnizarea de acces la site-uri web MP3 pe
Internet; predarea de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea de acces la
infrastructurii de telecomunicaţii pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare
de căutare; servicii de acces la
teleconunicatii; transmiterea de mesaje şi
imagini ajutată de calculator; comunicaţii
prin intermediul calculatorului; servicii de
agenţii de ştiri; transmitere de noutăţi şi
informaţii de afaceri curente; angajarea,
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leasing-ul sau închirierea de aparate,
instrumente, instalaţii sau componente pentru
folosirea în furnizarea serviciilor menţionate
mai sus; servicii de sfătuire, informare şi
consultant în legătură cu toate cele menţionate
mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design referitoare la acestea;
servicii de cercetare de laborator; proiecte de
management al cercetării, design şi
dezvoltare; cercetare, design şi dezvoltare de
produs; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, design şi dezvoltare cu privire la
calculatoare, la programe de calculator, la
sisteme de calculator, la soluţii pentru aplicaţii
software de calculator, la sisteme de procesare
de date, la management de date, la sisteme de
procesare a informaţiei computerizate, la
servicii de comunicaţii, la soluţii de
comunicaţii, la aplicaţii de comunicare, la
interfeţe de sisteme şi reţele de comunicaţii şi
furnizarea de consultanţă tehnică; informaţii şi
sfaturi referitoare la cele de mai sus; testare
tehnică; testare industrială; pregătirea de studii
tehnice; servicii de calculatoare; abdatare şi
design de hardware de calculator, întreţinere,
abdatarea şi designe de firmware de
calculator, de software de calculator şi de
programe de calculator; servicii de
programare a calculatoarelor; pregătirea şi
furnizarea de informaţii în legătura cu
calculatoare şi facilităţi de reţele de
calculatoare; servicii de sfaturi tehnice şi
consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei şi telecomunicaţiilor; design şi
dezvoltare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
servicii de management al calculatorului;
servicii de suport operaţional pentru reţele de
calculatoare, pentru reţele de telecomunicaţii
şi pentru reţele de transmisii de date; servicii
on-line pentru calculatoare; servicii de
programare furnizate on-line; furnizarea
accesului la o reţea electronică on-line pentru

extragerea de informaţii; închirieri de
calculatoare; design, desenare şi scriere
autorizată, toate pentru compilarea de pagini
web pe Internet; servicii de creare de imagini
virtuale şi interactive; crearea, operarea şi
menţinerea bazelor de date, intranet-urilor şi
site-urilor web; găzduirea de site-uri de web
pentru terţi; instalare şi întreţinere de soft
pentru calculator; leasing de timp de acces la
o bază de date computerizată; leasing de timp
de acces la forumuri de calculator în cadrul
cărora se folosesc note şi mesaje şi la reţele
de calculator; servicii de furnizare de service
pe Internet (ISP); compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, de pagini web şi de portaluri pentru
logare de text, de imagini şi de
muzicaăfurnizate fie prin calculatoare fie prin
telefoane mobile; furnizarea de servicii şi de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09332
(151) 22.12.2010
(732) S.C.  NANOTECHNOLOGY

INTELLIGENCE CORPORATION
S.R.L., Bd. Iuliu Maniu nr.53, bl.22A,
sc.B, ap.52, sector 6,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GREEN NANO HOME

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:070112; 070125;

260118; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09335
(151) 22.12.2010
(732) CETE TEOFANA LARA, Sat Jucu

de Mijloc, nr. 247, ap. 8, Judeţul Cluj,
, COMUNA JUCU 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)

ba boom.ro

 
(531) Clasificare Viena:040504; 040521;

270503; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, publicitatea on-line într-o
reţea computerizată; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou. 
42 Creare şi menţinere siteuri web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09333
(151) 22.12.2010
(732) DIACONU MIHAI BOGDAN, Bd.

Iuliu Maniu nr.184A, bl. G2, sc. A,
ap.  24 sector  6,  061123,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTIDUL SOCIAL LIBERAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
tipărituri; fotografii; publicaţii (ziare şi
reviste cu caracter de periodice); articole de
birou.
35 Publicitate; lucrări de birou; distribuire de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane); difuzare de anunţuri
publicitare.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09334
(151) 22.12.2010
(732) DIACONU MIHAI BOGDAN, Bd.

Iuliu Maniu nr.184A, bl. G2, sc. A, ap.
24 sector 6, 061123, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALIANŢA SOCIAL LIBERALĂ
  

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;

tipărituri; fotografii; publicaţii (ziare şi
reviste cu caracter de periodice); articole de
birou.
35 Publicitate; lucrări de birou; distribuire de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane); difuzarea de anunţuri
publicitare.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA BOPI 12/din data de 23.12.2010 saptamana 52

In urma  precizarilor primite  de  la solicitantul depozitelor reglementare M

2010/6952, M2010/6953, M2010/6954, M2010/6955, M2010/6956, M2010/6957,

M2010/6958, M2010/6959, M2010/6960, M2010/6961 referitoare la clasificarea listei de

produse/servicii pentru aceste depozite s-a scos din lista de produse/servicii clasa 6 si s-a

procedat la reclasificarea corecta a listei de produse servicii corect fiind publicarea pentru

clasele 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 35. Pentru aceasta s-a trimis si o notificare

solicitantului si s-a facut si corectura in baza de date. Publicarea acestor cereri s-a facut

in BOPI 10 din data de 7.10.2010 PARTEA l.

_______________________________________________

Dintr-o regretabila eroare de indosariere la biroul de primiri cereri s-au inversat

anexele continand lista de produse/servicii pentru depozitele M2010/8996 si M2010/8997

fapt care a condus la introducerea in baza de date  si publicarea acestora incorect. 

Pentru aceasta s-a trimis solicitantului o notificare rectificativa  corect fiind dupa cum

urmeaza:

Depozitul Reglementar M 8996/2010 are clasele de produse: 

CLS 17 Cauciuc, gutaperca, guma, azbest, mica si produse din aceste materiale

necuprinse in alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de

calafatuire, etansare si izolare; conducte flexibile nemetalice.

Cls. 25 Imbracaminte, incaltaminte, articole care servesc la acoperirea capului.

Depozitul reglementar M 8997/2010 are clasele de servicii:

CLS 35 Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administratie comerciala, lucrari

de birou.

CLS 42 Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie,

referitoare la acestea; servicii de analiza si cercetare indistriala, crearea si

dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator.

 Aceste cereri  au fost publicate in BOPI 12 din 16.12.2010 saptamana 51.
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(210) M 2010 07590
(151) 09.05.2001
(732) AHT COOLING SYSTEM GMBH,

Sonntagshornstr.  19, 83278,
TRAUNSTEIN GERMANIA 

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

(540)

COOL POINT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Instalaţii şi maşini de răcire, aparate şi
maşini frigorifice.
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