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1

CERERI DE Mărci publicate în BOPI nr 12/2010/saptamana 53
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

08825
29.12.2010 S.C. GRANT TRANS S.A. TAXI BUCUREŞTI

2 M 2010
09260

28.12.2010 STOEAN LUCIAN KRONTZ

3 M 2010
09269

23.12.2010 S.C. ARDIA PAZA SI
PROTECTIE S.R.L.

ARDIA PAZA SI PROTECTIE

4 M 2010
09326

27.12.2010 CRYSTAL BILSS S.R.L. DELIGHT OF LIGHT

5 M 2010
09349

23.12.2010 S.C. GLOBAL EYE
INVESTMENTS S.R.L.

S.C. SPORT COUTURE

6 M 2010
09336

28.12.2010 SOMES MEDIA TRUST S.R.L. TC TRANSILVANIA CHANNEL

7 M 2010
09337

23.12.2010 SOMES MEDIA TRUST S.R.L. STUDIOURILE DE TELEVIZIUNE
TRANSILVANIA

8 M 2010
09388

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Extra Meaty Bolognese

9 M 2010
09389

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Beef Madras

10 M 2010
09390

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Irish Stew

11 M 2010
09338

23.12.2010 NICOLAU VALENTIN PARTIDUL SOCIAL-LIBERAL

12 M 2010
09391

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Chicken Tikka Masala

13 M 2010
09350

23.12.2010 ASOCIATIA COMITETUL DE
ORGANIZARE A
FESTIVALULUI OLIMPIC AL
TINERETULUI EUROPEAN
(F.O.T.E.) EDITIA DE IARNA
2013

BRAŞOV 2013 EUROPEAN YOUTH
OLYMPIC WINTER FESTIVAL

14 M 2010
09339

23.12.2010 NICOLAU VALENTIN INITIATIVA SOCIAL-LIBERALA

15 M 2010
09392

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Sliced Beef in Gravy

16 M 2010
09351

23.12.2010 STOP PELO S.R.L. EP epilpulsar FOTOEPILARE
PERMANENTĂ

17 M 2010
09340

23.12.2010 NICOLAU VALENTIN SOCIAL-LIBERAL
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2010
09352

24.12.2010 CLINICAL TRIAL CENTER
S.R.L.

Clinical Trial Center

19 M 2010
09362

23.12.2010 S.C. DARIUS GUARD
PROTECT S.R.L.

S.C. DARIUS GUARD PROTECT
S.R.L. PAZĂ ŞI PROTECŢIE

20 M 2010
09341

23.12.2010 KIBEDI ZOLTAN
SZEPESSY SZABOLCS

piaf caffe take away

21 M 2010
09353

23.12.2010 S.C. KLIM INVEST S.A. Mara

22 M 2010
09393

24.12.2010 FARCAS ROMANA
ALEXANDRA

PREZINTĂ-TE SINGUR

23 M 2010
09342

23.12.2010 S.C. INDCARF S.A. DIN ADÂNCURI Gust de proaspat
prins

24 M 2010
09363

23.12.2010 STANCIU ION UNIVERSUL ARGEŞEAN

25 M 2010
09394

24.12.2010 S.C. SIGMANET S.R.L. SIGMANET

26 M 2010
09354

23.12.2010 S.C. KLIM INVEST S.A. IGNIS

27 M 2010
09355

23.12.2010 S.C. IANG IMPEX S.R.L. Szekely Haza Felejthetetlen izek!

28 M 2010
09343

23.12.2010 KOGALNICEANU MIHAI IOAN

29 M 2010
09356

23.12.2010 MED.CO (Medical Company)
S.R.L.

RAM MEDICA Revista de aparatură
medicală

30 M 2010
09364

24.12.2010 S.C. W.B.C. BOX GUARD S.R.L. PROFESIONALISM PENTRU
PROTECŢIA TA BOX GUARD
W.B.C. S.C. W.B.C. BOX GUARD
S.R.L.

31 M 2010
09365

23.12.2010 WELLINGHAM LIMITED TWIQ

32 M 2010
09359

23.12.2010 MIRITA NICOLAE INSTIGO

33 M 2010
09366

23.12.2010 S.C. CAM & ION TRANS S.R.L. CAM ION TRANS JUST IN TIME

34 M 2010
09344

23.12.2010 S.C. AUTENTIC EVENIMENTE
& CONSULTANTA S.R.L.

ARC

35 M 2010
09345

23.12.2010 S.C. AUTENTIC EVENIMENTE
& CONSULTANTA S.R.L.

autentic EVENIMENTE &
CONSULTANŢĂ
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

3

36 M 2010
09357

23.12.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. păpuşa maia creşte, cântă, vorbeşte

37 M 2010
09358

23.12.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Micuţa maia creşte, cântă, vorbeşte

38 M 2010
09346

23.12.2010 OTP BANK ROMANIA S.A. otpmentor

39 M 2010
09367

23.12.2010 S.C. SMART TECH
INTERNATIONAL S.R.L.

SMART TECH

40 M 2010
09347

23.12.2010 S.C. AUTENTIC EVENIMENTE
& CONSULTANTA S.R.L.

COMERCIANTUL.ro

41 M 2010
09382

24.12.2010 AGRO-INDE-ECO-CLAS S.R.L. A I E C SECURITY C.D.

42 M 2010
09368

28.12.2010 IURIA IONUT VASILE cele mai frumoase SATE DIN
ROMÂNIA

43 M 2010
09348

23.12.2010 S.C. GLOBAL EYE
INVESTMENTS S.R.L.

MAISON COUTURE

44 M 2010
09369

23.12.2010 STAGES GRUP S.R.L. CAFFE CINEMA 3D

45 M 2010
09360

23.12.2010 S.C. ADINA S.R.L. www.echipamentemilitare.ro

46 M 2010
09361

23.12.2010 S.C. KANDIA DULCE S.R.L. Kandia Kand'or

47 M 2010
09375

24.12.2010 S.C. BIOFARM S.A. CARDIOMAGNIL

48 M 2010
09370

23.12.2010 ASOCIATIA MEDICILOR
VETERINARI PENTRU
ANIMALE DE COMPANIE

Asociaţia Medicilor Veterinari pentru
Animale de Companie

49 M 2010
09371

23.12.2010 S.C. CAMI COMEXIM S.R.L. CAMI COMEXIM

50 M 2010
09376

24.12.2010 S.C. IMEDIA PLUS GROUP S.A. AUTOMARKET

51 M 2010
09372

24.12.2010 VOICU FELICIA NICOLETA ZB ZE BE HAIR DESIGNER

52 M 2010
09373

24.12.2010 RADU ION LEONARDO Centrul Vechi Bucureşti

53 M 2010
09374

24.12.2010 S.C. TIVAS IMPEX S.R.L. Tivas PUTERNIC DE GUSTOS

54 M 2010
09378

24.12.2010 S.C. L&G BUSINESS
SERVICES S.R.L.

edevelop.eu
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

4

55 M 2010
09379

24.12.2010 S.C. L&G BUSINESS
SERVICES S.R.L.

LIDEEA

56 M 2010
09380

24.12.2010 S.C. CHIP ŞI DALE S.R.L. PENSIUNEA ARNICA

57 M 2010
09395

27.12.2010 SANDU ADRIAN DANIEL
ZAULET DUMENICA NICOLAE

ACTUALITATEA VÂLCEANĂ

58 M 2010
09403

27.12.2010 S.C. IMATI SOFTWARE S.R.L. IMATI

59 M 2010
09404

27.12.2010 S.C. BUDUREASCA S.R.L. CAP DE LUP

60 M 2010
09383

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Stewed Steak

61 M 2010
09405

27.12.2010 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

STF SÂNGE DE TAUR FORTE

62 M 2010
09384

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Steak and Kidney

63 M 2010
09399

27.12.2010 S.C. SHERIFF GUARD
PROTECTION S.R.L.

SRF-GP GUARD PROTECTION

64 M 2010
09406

27.12.2010 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

STF

65 M 2010
09385

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Chilli con Carne

66 M 2010
09396

27.12.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. VREI SĂ FII MILIONAR ?

67 M 2010
09386

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Minced Beef and Onion

68 M 2010
09400

27.12.2010 S.C. PROLEG GUARD
SECURITE S.R.L.

PROLEG GUARD SECURITE

69 M 2010
09387

24.12.2010 S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L. Chunky Steak

70 M 2010
09397

27.12.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. MAFIA

71 M 2010
09398

27.12.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. CUM SĂ AJUNGI MILIARDAR

72 M 2010
09401

27.12.2010 S.C. DOLINEX S.R.L. DOLINEX UNIVERSUL
INSTALATIILOR TERMICE SI
SANITARE

73 M 2010
09402

27.12.2010 S.C. SERV COM ALBUN S.R.L. SERV COM ALBUN
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

5

74 M 2010
09377

24.12.2010 RENALO INVESTMENTS
LIMITED

CREŞTIN ORTODOX.RO

75 M 2010
09417

28.12.2010 BANCA COMERCIALA
CARPATICA S.A.

PRETUIM TIMPUL

76 M 2010
09418

28.12.2010 S.C. PROFITALL CONSULTING
S.R.L.

meRcat

77 M 2010
09419

28.12.2010 S.C. PROFITALL CONSULTING
S.R.L.

meRcat

78 M 2010
09420

28.12.2010 DANIEL SARDAN NOMAD

79 M 2010
09421

28.12.2010 ADVERTISING FOOD
SERVICES S.R.L.

RESTAURANT PERONI

80 M 2010
09407

28.12.2010 S.C. FAUS 2000
IMPORT-EXPORT S.R.L.

Ehbmt

81 M 2010
09408

28.12.2010 S.C. BANEASA
DEVELOPMENTS S.R.L.

VIA

82 M 2010
09409

28.12.2010 S.C. BANEASA
DEVELOPMENTS S.R.L.

GRAND cinema digiplex

83 M 2010
09410

28.12.2010 S.C. BIOLEX CONSULT S.R.L. CONTALEX

84 M 2010
09413

28.12.2010 FALIBOGA HORIA SOLUNAR

85 M 2010
09411

29.12.2010 S.C. QUAINTEX S.R.L. Q work PROFESSIONAL SAFETY
GEAR

86 M 2010
09414

28.12.2010 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

APEX

87 M 2010
09415

28.12.2010 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

ALLOY

88 M 2010
09416

28.12.2010 UNILEVER NV Când cauţi plăcerea

89 M 2010
09412

29.12.2010 S.C. QUAINTEX S.R.L. Q work PROFESSIONAL SAFETY
GEAR

90 M 2010
09426

29.12.2010 ZAHARIA MIHAI BÂRFA

91 M 2010
09427

29.12.2010 BAROUL CONSTANTA Baroul Constanţa

92 M 2010
09422

29.12.2010 WEG S.A. weg
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

6

93 M 2010
09423

29.12.2010 S.C. GOLDEN M PROD IMPEX
S.R.L.

DROJDIE DE BERE GOLDEN M

94 M 2010
09424

29.12.2010 KOPAS KOZMETIK
PAZARLAMA VE SANAYI
ANONIM SIRKETI

FOOT DOCTOR

95 M 2010
09432

29.12.2010 CONSTANTINESCU TUDOR
MIHAI

PAINS ET TARTES TRADITION DE
FRANCE

96 M 2010
09433

29.12.2010 CONSTANTINESCU TUDOR
MIHAI

Chocolat CREATEUR DE GOUT

97 M 2010
09434

29.12.2010 CONSTANTINESCU TUDOR
MIHAI

MacaroN EXTRAVAGANT CAFE

98 M 2010
09431

29.12.2010 S.C. FILIP D IMPEX S.R.L. SALAM NADLAC

99 M 2010
09430

29.12.2010 S.C. DAVID FASHION S.R.L. meşterul DAVID

100 M 2010
09435

29.12.2010 MARIAN CRETU JPES JOURNAL OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT

101 M 2010
09436

29.12.2010 ION TRANDAFIR Faţa Nevăzută a CARPAŢILOR
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(210) M 2010 08825
(151) 29.12.2010
(732) S.C. GRANT TRANS S.A., Str. Ing.

Pascal Cristian nr.4, sector 6, 060221,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAXI BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:070108; 260201;

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

clase:
39 Transporturi cu taxiul

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09260
(151) 28.12.2010
(732) STOEAN LUCIAN, Str. Poitiers nr.

49, bl. B2, ap. 17, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

KRONTZ

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270112; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09269
(151) 23.12.2010
(732) S.C. ARDIA PAZA SI PROTECTIE

S.R.L., Bdul. Carol I nr. 48 (demisol,
cam. 1), Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)
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ARDIA PAZA SI PROTECTIE

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

  
(531) Clasificare Viena:010104; 240112;

240115; 240120; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; lucrări de
instalaţii electrice; instalare şi reparare
dispozitive de alarmă in caz de furt, incendiu;
instalare si reparare camere video de
supraveghere.
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 09326
(151) 27.12.2010
(732) CRYSTAL BILSS S.R.L., Str.

Alexandru Golescu nr. 18, ap. 2,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

DELIGHT OF LIGHT

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010104; 010302;

270501; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09349
(151) 23.12.2010
(732) S . C .  G L O B A L  E Y E

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Tipografilor nr. 29, parter, camera 5,
sector 1, 013714, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

S.C. SPORT COUTURE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul prin
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intermendiul unui lanţ de magazine a diverse
produse (îmbrăcăminte, încălţăminte,
accesorii, articole care servesc la acoperirea
capului).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09336
(151) 28.12.2010
(732) SOMES MEDIA TRUST S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 24, judeţul Cluj,
405200, DEJ ROMANIA 

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

(540)

TC TRANSILVANIA CHANNEL

(591) Culori revendicate:alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270524;

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

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

38 Telecomunicaţii (inclusiv siturile),
difuzarea de programe radio şi/sau televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, realizare de programe de
televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09337
(151) 23.12.2010
(732) SOMES MEDIA TRUST S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 24, judeţul Cluj,
405200, DEJ ROMANIA 

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

(540)

STUDIOURILE DE TELEVIZIUNE
TRANSILVANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii (inclusiv siturile),
difuzarea de programe radio şi/sau televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, realizarea de programe
de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09388
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. 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)

Extra Meaty Bolognese
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09389
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. 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)

Beef Madras

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09390
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. 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)

Irish Stew

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09338
(151) 23.12.2010
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

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

(540)

PARTIDUL SOCIAL-LIBERAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; expoziţii cu aracter publicitar şi
comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
cultural-sportive, activităţi editoriale;
organizaţie politică activităţi politice);
organizare de mitinguri şi întruniri cu caracter
electoral; activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campania electorală;
organizare de evenimente; organizare de
manifestări culturale, mese rotunde, seminar.
45 Servicii juridice; organizarea de campanii
electorale

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09391
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. 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)

Chicken Tikka Masala

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09350
(151) 23.12.2010
(732) ASOCIATIA COMITETUL DE

ORGANIZARE A FESTIVALULUI
OLIMPIC AL TINERETULUI
EUROPEAN (F.O.T.E.) EDITIA
DE IARNA 2013, Bdul. Gării nr. 21,
(Sala Sporturilor "Dumitru Popescu
Colibaşi"- Sala de Conferinţe), Judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 2 1 8 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

BRAŞOV 2013 EUROPEAN YOUTH
OLYMPIC WINTER FESTIVAL

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

  
(531) Clasificare Viena:010102; 261301;

270711; 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; articole pentru birou
(cu excepţia mobilelor); materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
caractere tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09339
(151) 23.12.2010
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

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

(540)

INITIATIVA SOCIAL-LIBERALA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; expoziţii cu aracter publicitar şi
comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
cultural-sportive, activităţi editoriale;
organizaţie politică activităţi politice);
organizare de mitinguri şi întruniri cu caracter
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electoral; activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campania electorală;
organizare de evenimente; organizare de
manifestări culturale, mese rotunde, seminarii.
45 Servicii juridice; organizarea de campanii
electorale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09392
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. 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)

Sliced Beef in Gravy

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09351
(151) 23.12.2010
(732) STOP PELO S.R.L., Str. Biserica

Amzei nr. 27, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EP epilpulsar FOTOEPILARE
PERMANENTĂ

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
44 Salon de epilare permanentă; tratamente
corporale şi de estetică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09340
(151) 23.12.2010
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

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

(540)

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

16 Publicaţii.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; expoziţii cu aracter publicitar şi
comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
cultural-sportive, activităţi editoriale;
organizaţie politică activităţi politice);
organizare de mitinguri şi întruniri cu caracter
electoral; activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campania electorală;
organizare de evenimente; organizare de
manifestări culturale, mese rotunde, seminarii.
45 Servicii juridice; organizarea de campanii
electorale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09352
(151) 24.12.2010
(732) CLINICAL TRIAL CENTER

S.R.L., Calea Martirilor 1989 nr. 50,
parter, ap. 1, Judeţul Timiş, 300719,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Clinical Trial Center

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260418;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare-dezvoltare în ştiinţe
naturale şi inginerie, 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 09362
(151) 23.12.2010
(732) S.C. DARIUS GUARD PROTECT

S.R.L., nr. 351, Sat Ocina de Sus,
judeţul Prahova, , COMUNA
ADUNAŢI ROMANIA 

(540)

S.C. DARIUS GUARD PROTECT S.R.L.
PAZĂ ŞI PROTECŢIE
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(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09341
(151) 23.12.2010
(732) KIBEDI ZOLTAN, Str. Braşovului

nr. 10A, ap. 1, Jud. Mureş, , TG.
MUREŞ ROMANIA 

(732) SZEPESSY SZABOLCS, Str.
Transilvania nr. 53, ap. 14, judeţul
Mureş, , TG. MUREŞ ROMANIA 

(540)

piaf caffe take away

  
(531) Clasificare Viena:011514; 011515;

260118; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09353
(151) 23.12.2010
(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)

Mara

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:031301; 050504;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09393
(151) 24.12.2010
(732) F A R C A S  R O M A N A

ALEXANDRA, Str. Oneştilor, nr.
100, bl. R52, et. 4, ap. 17, jud. Bihor,
, ORADEA 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)

PREZINTĂ-TE SINGUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea 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 şicalculatoare; echipament
pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivipentru 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09342
(151) 23.12.2010
(732) S.C. INDCARF S.A., Str. Depozitelor

nr. 33, Pitesti, jud. Arges, 110078,
PITESTI ROMANIA 

(540)

DIN ADÂNCURI Gust de proaspat prins
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(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011524; 090110;

180323; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09363
(151) 23.12.2010
(732) STANCIU ION, Str. Fraţii Goleşti bl.

S10, sc. C, et. 3, ap. 12, judeţul Argeş,
, PITEŞTI 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)

UNIVERSUL ARGEŞEAN

 (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, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09394
(151) 24.12.2010
(732) S.C. SIGMANET S.R.L., Str. Kos

Karoly, nr. 4/4, Jud. Harghita, ,
ODORHEIU SECUIESC 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)

SIGMANET

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea 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 şicalculatoare; echipament
pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09354
(151) 23.12.2010
(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)

IGNIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09355
(151) 23.12.2010
(732) S.C. IANG IMPEX S.R.L., Str. 1

Decembrie nr. 62/B, Jud. Harghita,
4100, BĂLAN ROMANIA 

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

(540)

Szekely Haza Felejthetetlen izek!

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

(531) Clasificare Viena:050520; 260418;
270515; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09343
(151) 23.12.2010
(732) KOGALNICEANU MIHAI IOAN,

Str. Ostaşilor nr. 15, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPROSPER SERVIMPEX
S . R . L .  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA
PIVA, Şos. Mihai Bravu nr. 294, bl. 6,
sc. B, ap. 63, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
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decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivii; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
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materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci; materiale de umplutură (cu exceptia
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii , panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte

şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
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servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09356
(151) 23.12.2010
(732) MED.CO (Medical Company)

S.R.L., Str. Teliu nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAM MEDICA Revista de aparatură
medicală
(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09364
(151) 24.12.2010
(732) S.C. W.B.C. BOX GUARD S.R.L.,

Calea Bogdăneştilor nr. 32, sc. A, ap.
41, jude ţul Timiş ,  300389,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

PROFESIONALISM PENTRU
PROTECŢIA TA BOX GUARD W.B.C.
S.C. W.B.C. BOX GUARD S.R.L.

(591) Culori revendicate:alb, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:210323; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09365
(151) 23.12.2010
(732) WELLINGHAM LIMITED, 113

Barksdale Professional Center, City of
Newark, County of New Castle, DE
19711, DELAWARE S.U.A. 

(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)

TWIQ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; vânzarea produselor diverse
en-gros şi en detail prin intermediul reţelelor
electronice de comunicaţii on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09359
(151) 23.12.2010
(732) MIRITA NICOLAE, Aleea Parcului

bl. 16, sc. A, et. 1, ap. 7, Judeţul
Buzău, , BUZĂU 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)

INSTIGO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09366
(151) 23.12.2010
(732) S.C. CAM & ION TRANS S.R.L.,

Str. Mircea cel Bătrân nr. 107, 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)

CAM ION TRANS JUST IN TIME

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260205; 261103;

261105; 261113; 270501; 270502;
270515; 270519; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09344
(151) 23.12.2010
(732) S.C. AUTENTIC EVENIMENTE &

CONSULTANTA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu nr. 164A, intrarea A, et. 2,
camera 5, Caro Business Park, sector
2, 020285, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ARC

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), gri (pantone cool Gray 7C)
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  (531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; articole
pentru legătorie; legătorie; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice, forme de
tipar, clişee; produse de hârtie şi carton
imprimate; afişe, albume, calendare,
periodice, publicaţii, reviste, publicaţii
periodice, broşuri, fotografii, autocolante,
cursuri, manuale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea informaţiilor din bazele
de date, compilarea statisticilor; redactare de
texte publicitare, ofertă de publicaţii şi carte,
tratamentul textelor-redactare; servicii de
editare, editare de publicitate scrisă, servicii
de închiriere de spaţii publicitare, material
publicitar; publicare de texte publicitare;
agenţie de publicitate; publicitate on-line în
cadrul reţelelor de calculatoare, publicitate
outdoor, difuzarea de anunţuri publicitare;
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare; cercetare de piaţă,
studii de piaţă, sondaje de opinie; strategie de
promovare, reclamă, media, marketing, relaţii
publice; construcţia de imagine; prezentare
materiale publicitate; distribuire de materiale
publicitare.
40 Tratament de materiale; imprimare,
fotogravare, developare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi fotografice;
publicare electronică on-fine a cărţilor şi a
periodicelor; producţia, promovarea şi

organizarea de concursuri, spectacole,
concerte, conferinţe, congrese, târguri,
expoziţii şi evenimente; producţia şi
organizarea de concursuri, spectacole de
educaţie sau divertisment; scrierea de texte,
altele decât texte publicitare. 
42 Design - creaţie şi grafică; creaţie
audio-video; servicii de găzduire a site-urilor
web; creare şi menţinere de site-uri web,
design de software, motoare de căutare pentru
internet; prezentare materiale publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09345
(151) 23.12.2010
(732) S.C. AUTENTIC EVENIMENTE &

CONSULTANTA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu nr. 164A, intrarea A, et. 2,
camera 5, Caro Business Park, sector
2, 020285, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

autentic EVENIMENTE &
CONSULTANŢĂ

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

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; articole
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pentru legătorie; legătorie; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice, forme de
tipar, clişee; produse de hârtie şi carton
imprimate; afişe, albume, calendare,
periodice, publicaţii, reviste, publicaţii
periodice, broşuri, fotografii, autocolante,
cursuri, manuale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea informaţiilor din bazele
de date, compilarea statisticilor; redactare de
texte publicitare, ofertă de publicaţii şi carte,
tratamentul textelor-redactare; servicii de
editare, editare de publicitate scrisă, servicii
de închiriere de spaţii publicitare, material
publicitar; publicare de texte publicitare;
agenţie de publicitate; publicitate on-line în
cadrul reţelelor de calculatoare, publicitate
outdoor, difuzarea de anunţuri publicitare;
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare; cercetare de piaţă,
studii de piaţă, sondaje de opinie; strategie de
promovare, reclamă, media, marketing, relaţii
publice; construcţia de imagine; prezentare
materiale publicitate; distribuire de materiale
publicitare.
40 Tratament de materiale; imprimare,
fotogravare, developare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi fotografice;
publicare electronică on-fine a cărţilor şi a
periodicelor; producţia, promovarea şi
organizarea de concursuri, spectacole,
concerte, conferinţe, congrese, târguri,
expoziţii şi evenimente; producţia şi
organizarea de concursuri, spectacole de
educaţie sau divertisment; scrierea de texte,
altele decât texte publicitare. 

42 Design - creaţie şi grafică; creaţie
audio-video; servicii de găzduire a site-urilor
web; creare şi menţinere de site-uri web,
design de software, motoare de căutare pentru
internet; prezentare materiale publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09357
(151) 23.12.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

păpuşa maia creşte, cântă, vorbeşte

  
(531) Clasificare Viena:011108; 020901;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09358
(151) 23.12.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

Micuţa maia creşte, cântă, vorbeşte

  
(531) Clasificare Viena:011108; 020901;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09346
(151) 23.12.2010
(732) OTP BANK ROMANIA S.A., str.

Buzeşti nr. 66-68, sector 1, 011017,
Bucureşti ROMANIA 

(540)

otpmentor

(591) Culori revendicate:verde (pantone
342C, 368C)

  
(531) Clasificare Viena:030719; 200103;

260201; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri, operaţiuni financiare;
monetare; bancare; creditare, servicii de
finanţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09367
(151) 23.12.2010
(732) S . C .  S M A R T  T E C H

INTERNATIONAL S.R.L., Bd.
Banu Manta nr. 18, bl. 28, sc. C, et. 1,
ap. 139, sector 1, 011226,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART TECH

  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ CERERI M|rci BOPI 12/2010/53

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, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09347
(151) 23.12.2010
(732) S.C. AUTENTIC EVENIMENTE &

CONSULTANTA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu nr. 164A, intrarea A, et. 2,
camera 5, Caro Business Park, sector
2, 020285, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

COMERCIANTUL.ro

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), negru (pantone Process Black
C)

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
9 Suporţturi de înregistrare magnetici şi optici
înregistraţi.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, neincluse în alte clase; articole
pentru legătorie; legătorie; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice, forme de
tipar, clişee; produse de hârtie şi carton
imprimate; afişe, albume, calendare,
periodice, publicaţii, reviste, publicaţii
periodice, broşuri, fotografii, autocolante,
cursuri, manuale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea informaţiilor din bazele
de date, compilarea statisticilor; redactare de
texte publicitare, ofertă de publicaţii şi carte,
tratamentul textelor-redactare; servicii de
editare, editare de publicitate scrisă, servicii
de închiriere de spaţii publicitare, material
publicitar; publicare de texte publicitare;
agenţie de publicitate; publicitate on-line în
cadrul reţelelor de calculatoare, publicitate
outdoor, difuzarea de anunţuri publicitare;
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare; cercetare de piaţă,
studii de piaţă, sondaje de opinie; strategie de
promovare, reclamă, media, marketing, relaţii
publice; construcţia de imagine; prezentare
materiale publicitate; distribuire de materiale
publicitare.
38 Telecomunicaţii; comunicaţii prin
intermendiul calculatoarelor, comunicaţii prin
reţele de fibră optică, transmiterea de mesaje
şi imagini asistate de calculator, poştă
electronică, agenţii de ştiri.
39 Transport.
40 Tratament de materiale; imprimare,
fotogravare, developare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi fotografice;
publicare electronică on-line a cărţilor şi a
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periodicelor; producţia de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; montaj de
programe radiofonice şi de televiziune;
producţia, promovarea şi organizarea de
concursuri, spectacole, concerte, conferinţe,
congrese, târguri, expoziţii şi evenimente;
realizarea materialelor audio-video; editare
video, producţia şi organizarea de concursuri,
spectacole de educaţie sau divertisment;
scrierea de texte, altele decât texte publicitare.

42 Design - creaţie şi grafică; creaţie
audio-video; servicii de găzduire a site-urilor
web; creare şi menţinere de site-uri web,
design de software, motoare de căutare pentru
internet; prezentare materiale publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09382
(151) 24.12.2010
(732) AGRO-INDE-ECO-CLAS S.R.L.,

Str. Mitropolit Varlaam nr. 112, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A I E C SECURITY C.D.

(531) Clasificare Viena:030101; 240109;
240115;  

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

37 Instalare sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09368
(151) 28.12.2010
(732) IURIA IONUT VASILE, Str.

Nucului nr. 55, bl. 1A, sc. B, ap. 9,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

cele mai frumoase SATE DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:010103; 030401;
030413; 030701; 050520; 060102;
070103; 270501;  

(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 09348
(151) 23.12.2010
(732) S . C .  G L O B A L  E Y E

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Tipografilor nr. 29, parter, camera 5,
sector 1, 013714, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

MAISON COUTURE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermediul unui lanţ de magazine a diverselor
produse (îmbrăcăminte, încălţăminte,
accesorii, articole care servesc la acoperirea
capului=.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09369
(151) 23.12.2010
(732) STAGES GRUP S.R.L., Str. Oituz

nr. 60 A, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAFFE CINEMA 3D

(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 09360
(151) 23.12.2010
(732) S.C. ADINA S.R.L., Bdul. Falezei nr.

1, Judeţul Galaţi, 800038, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

www.echipamentemilitare.ro

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09361
(151) 23.12.2010
(732) S.C. KANDIA DULCE S.R.L., Şos.

Viilor nr. 20, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Kandia Kand'or

(591) Culori revendicate:roşu, auriu
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09375
(151) 24.12.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARDIOMAGNIL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 09370
(151) 23.12.2010
(732) ASOCIATIA MEDICILOR

V E T E R I N A R I  P E N T R U
ANIMALE DE COMPANIE, Str.
Primăverii nr. 35, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI 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)
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Asociaţia Medicilor Veterinari pentru
Animale de Companie

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:030116; 241317;

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

clase:
42 Cercetarea ştiinţifică în domeniul veterinar,
studii, proiecte, expertize, crearea, dezvoltarea
de pagini pe internet şi găzduirea lor,
proiectarea sistemelor informatice; programe
de calculator (servicii).
44 Servicii prestate de o asociaţie în domeniul
medicinii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09371
(151) 23.12.2010
(732) S.C. CAMI COMEXIM S.R.L., Str.

Automatizării nr. 23, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)

CAMI COMEXIM

(591) Culori revendicate:bleumarin, verde,
gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:050110; 200525;

241511; 241513; 270501; 270502;
290114;  

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

39 Colectare, transport, descărcare, evacuare,
distribuţie (livrare), sortare, depozitare şi
transferare de reziduuri, bunuri şi produse
folosite/uzate: hârtie, carton, materiale
plastice, lemn, sticlă, feroase, neferoase,
acumulatori auto, produse electrice,
electronice, electrocasnice şi alte materiale
conexe.
40 Servicii de reciclare pentru: hârtie, carton,
materiale plastice, lemn, sticlă, feroase,
neferoase, acumulatori auto, produse electrice,
electronice, electrocasnice şi alte materiale
conexe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09376
(151) 24.12.2010
(732) S.C. IMEDIA PLUS GROUP S.A.,

Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office
Building, etaj 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

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

35 Publicitate; publicitate on-line şi
publicitate off-line, reclamă, afişe, bannere
on-line şi off-line; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare şi administrare pagină de internet.
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 09372
(151) 24.12.2010
(732) VOICU FELICIA NICOLETA, Str.

Ion Ursu nr. 6, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

ZB ZE BE HAIR DESIGNER

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor cosmetice de îngrijire şi de
înfrumuseţare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09373
(151) 24.12.2010
(732) RADU ION LEONARDO, Str.

Vasile Pârvan nr. 2-4, sc. B, ap. 25,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Centrul Vechi Bucureşti

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi 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
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plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09374
(151) 24.12.2010
(732) S.C. TIVAS IMPEX S.R.L., Str.

Metalurgiei nr. 6, judeţul Vaslui,
730233, VASLUI ROMANIA 

(540)

Tivas PUTERNIC DE GUSTOS

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

  
(531) Clasificare Viena:030404; 030413;

260402; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09378
(151) 24.12.2010
(732) S.C. L&G BUSINESS SERVICES

S.R.L., Str. Cuza Vodă bl. D7, ap.3,
judeţul Hunedoara, 330022, DEVA
ROMANIA 

(540)

edevelop.eu

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011108; 260105;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09379
(151) 24.12.2010
(732) S.C. L&G BUSINESS SERVICES

S.R.L., Str. Cuza Vodă bl. D7, ap.3,
judeţul Hunedoara, 330022, DEVA
ROMANIA 

(540)

LIDEEA
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(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena:260201; 270501;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 09380
(151) 24.12.2010
(732) S.C. CHIP ŞI DALE S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu nr. 2, judeţul Galaţi,
800041, GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

PENSIUNEA ARNICA

(591) Culori revendicate:verde, roşu
(531) Clasificare Viena:050504; 050519;

200525; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică, hoteliere, închirieri temporare,
rezervare hotel, motel,pensiuni, camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09395
(151) 27.12.2010
(732) SANDU ADRIAN DANIEL, Str.

Eroilor nr 5, bl. A 17, sc. B, ap. 7,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(732) ZAULET DUMENICA NICOLAE,
Str. Regina Maria nr. 4, bl. Cozia, sc.
D, ap. 20, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, B-DUL
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET.7, BRASOV BRASOV

(540)

ACTUALITATEA VÂLCEANĂ

  
(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, echipament 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;
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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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09403
(151) 27.12.2010
(732) S.C. IMATI SOFTWARE S.R.L.,

Str. Lt. Botea Aurel nr. 4, bl. B8, sc. 1,
et. 7, ap. 43, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMATI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09404
(151) 27.12.2010
(732) S.C. BUDUREASCA S.R.L., Str.

Tohani FN, Judeţul Prahova, 105800,
MIZIL ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

CAP DE LUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09383
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. Bacău,
, BACĂU ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, B-DUL
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET.7, BRASOV BRASOV

(540)

Stewed Steak



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ CERERI M|rci BOPI 12/2010/53

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09405
(151) 27.12.2010
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

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

(540)

STF SÂNGE DE TAUR FORTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
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 Vinuri. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurante; cluburi; baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09384
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. Bacău,
, BACĂU ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, B-DUL
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET.7, BRASOV BRASOV

(540)

Steak and Kidney
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09399
(151) 27.12.2010
(732) S . C .  S H E R I F F  G U A R D

PROTECTION S.R.L., Intrarea
Horbotei nr. 12, bl. 1, et. 6, ap. 26,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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SRF-GP GUARD PROTECTION

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09406
(151) 27.12.2010
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

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

(540)

STF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
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; vinuri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurante; cluburi; baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09385
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. Bacău,
, BACĂU ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, B-DUL
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET.7, BRASOV BRASOV

(540)

Chilli con Carne

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09396
(151) 27.12.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

VREI SĂ FII MILIONAR ?

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09386
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. Bacău,
, BACĂU ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, B-DUL
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET.7, BRASOV BRASOV

(540)

Minced Beef and Onion

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09400
(151) 27.12.2010
(732) S.C. PROLEG GUARD SECURITE

S.R.L., Str. Dumbravei nr. 9, ap. 8,
Jud. Mureş, 545400, SIGHIŞOARA
ROMANIA 

(540)

PROLEG GUARD SECURITE

(531) Clasificare Viena:011505; 020914;
110103; 140702; 260116; 260118;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09387
(151) 24.12.2010
(732) S.C. ACROPOLIS EXIM S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 28B, jud. Bacău,
, BACĂU ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, B-DUL
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET.7, BRASOV BRASOV

(540)

Chunky Steak

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09397
(151) 27.12.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

MAFIA

(531) Clasificare Viena:020101; 020302;
270502; 270504;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09398
(151) 27.12.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

CUM SĂ AJUNGI MILIARDAR

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09401
(151) 27.12.2010
(732) S.C. DOLINEX S.R.L., Str. Dimitrie

Leonida nr. 35, Jud. Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

DOLINEX UNIVERSUL
INSTALATIILOR TERMICE SI
SANITARE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:170201; 170202;

270501; 290113;  
(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 Aducerea împreună, pentru beneficiul
altora, a unei varierăţi de bunuri pentru a da
posibilitatea clienţilor să vadă şi să cumpere
acele bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09402
(151) 27.12.2010
(732) S.C. SERV COM ALBUN S.R.L.,

Str. Cuza Vodă nr. 38, Jud. Neamţ, ,
COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

SERV COM ALBUN

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:070114; 070124;

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

clase:
37 Construcţii (civile şi industriale); reparaţii;
servicii de instalaţii.
39  Transpor t  (co lec ta re  deşeur i
nepericuloase); organizarea de călătorii,
ambalarea şi depozitarea bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09377
(151) 24.12.2010
(732) R E N A L O  I N V E S T M E N T S

LIMITED, Perdika 7, Strovolos, PC
2057, , NICOSIA CIPRU 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

CREŞTIN ORTODOX.RO

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
654C)

  
(531) Clasificare Viena:070103; 2811;

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

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line şi
publicitate off-line, reclamă, afişe, bannere
on-line şi off-line; 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;
creare şi administrare pagină de internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09417
(151) 28.12.2010
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

CARPATICA S.A., Str. Autogării nr.
1, Judeţul Sibiu, , SIBIU 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)

PRETUIM TIMPUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09418
(151) 28.12.2010
(732) S.C. PROFITALL CONSULTING

S.R.L., Str. Rotundă nr. 2, bl. Y1C,
ap. 83, sector 3, 032701, 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)

meRcat
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:270507; 270509;  
(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; echipamente pentru generare de
coduri de bare şi id-uri unice; dezvoltarea şi
implementarea de module informatice;
generarea de rapoarte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comerţ electronic; achiziţii şi
vânzarea de produse şi servicii; magazin
on-line; consultanţă de piaţă.
38 Servicii privind efectuarea de comenzi prin
telefon pentru serviciile menţionate în clasele
09, 35, 41şi 42.
41 Divertisment; organizarea de evenimente.
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;
crearea, proiectarea şi menţinerea de pagini
web şi baze de date; crearea, menţinerea,
găzduirea, administrarea de site-uri web.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09419
(151) 28.12.2010
(732) S.C. PROFITALL CONSULTING

S.R.L., Str. Rotundă nr. 2, bl. Y1C,
ap. 83, sector 3, 032701, 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)

meRcat

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;  
(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; echipamente pentru generare de
coduri de bare şi id-uri unice; dezvoltarea şi
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implementarea de module informatice;
generarea de rapoarte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comerţ electronic; achiziţii şi
vânzarea de produse şi servicii; magazin
on-line; consultanţă de piaţă.
38 Servicii privind efectuarea de comenzi prin
telefon pentru serviciile menţionate în clasele
09, 35, 41şi 42.
41 Divertisment; organizarea de evenimente.
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;
crearea, proiectarea şi menţinerea de pagini
web şi baze de date; crearea, menţinerea,
găzduirea, administrarea de site-uri web.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09420
(151) 28.12.2010
(732) DANIEL SARDAN, Str. Frumoasă

nr. 6, Judeţul Ilfov, , LOCALITATEA
BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

NOMAD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09421
(151) 28.12.2010
(732) ADVERTISING FOOD SERVICES

S.R.L., Str. Crusovat nr. 29, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANT PERONI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09407
(151) 28.12.2010
(732) S . C .  F A U S  2 0 0 0

IMPORT-EXPORT S.R.L., B-dul.
Nicolae Grigorescu nr. 31, bl. N1, sc.
1, et. 7, ap. 70, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ehbmt
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, lămpi electrice, tuburi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ CERERI M|rci BOPI 12/2010/53

de neon, de încălzire, de producere a aburului,
de răcire, de uscare, de ventilaţie,
electrocasnice, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09408
(151) 28.12.2010
(732) S.C. BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şoseaua Bucureşti-Ploieşti
42D, et. 3, camera 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIA

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
staţii de service (alimentare cu carburanţi şi
întreţinere).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09409
(151) 28.12.2010
(732) S.C. BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şoseaua Bucureşti-Ploieşti
42D, et. 3, camera 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRAND cinema digiplex

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Cinema, divertisment, educaţie, instruire,
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09410
(151) 28.12.2010
(732) S.C. BIOLEX CONSULT S.R.L.,

Str. Fraţii Buzeşti nr. 54, camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

16 Produse de hârtie şi carton imprimate ,
tipărituri, publicaţii, broşuri, fotografii,
autocolante, papetăne, materiale de instruire
sau pentru învăţământ, reviste, cărţi, manuale,
cursuri.
35 Publicitate, conducerea, administrarea şi
gestionarea afacerilor comerciale, sevicii de
audit, servicii de contabilitate, expertize
contabile, recrutare personal, studiul pieţei,
consultanţă fiscală şi contabilă, consultanţă în
domeniul afacerilor, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vândă şi să le cumpere comod, tratamentul
textelor redactare, editare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare, agenţii de
încasarea creanţelor, expertise şi estimări
fiscale, consultaţii financiare, informaţii
financiare.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, realizarea de emisiuni
radio şi TV, publicare cărţi şi reviste,
publicare cărţi şi reviste on-line .
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
consiliere în proprietate intelectuală, drepturi
de autor, mediere, nume de domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09413
(151) 28.12.2010
(732) FALIBOGA HORIA, Aleea Reşiţa

D, nr. 2, bl. A2, sc. 3, ap. 33, sector 4,
040931, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOLUNAR

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

38 Telecomunicaţii; furnizarea informaţilor şi
t ransmisi i  de  date  în  domeniul
telecomunicaţiilor, comunicaţii prin terminale
de calculator, transmitere de mesaje şi de
imagini asistate de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 09411
(151) 29.12.2010
(732) S.C. QUAINTEX S.R.L., Str.

Grădina Veche nr. 145, et. 1, cam E2,
Jud. Galaţi, 800188, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Q work PROFESSIONAL SAFETY
GEAR
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(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,
distribuţa, 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 funcţioneză cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a adatelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte ,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09414
(151) 28.12.2010
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, Globe House,
4 Temple Place, WC2R 2PG,
LONDON REGATUL UNIT 

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

(540)

APEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09415
(151) 28.12.2010
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, Globe House,
4 Temple Place, WC2R 2PG,
LONDON REGATUL UNIT 

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

(540)

ALLOY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09416
(151) 28.12.2010
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013,

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

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

(540)

Când cauţi plăcerea

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţate, îngheţate de fructe pe bază de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices); produse de cofetărie
congelate; ciocolată, produse de cofetărie din
ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09412
(151) 29.12.2010
(732) S.C. QUAINTEX S.R.L., Str.

Grădina Veche nr. 145, et. 1, cam E2,
Jud. Galaţi, 800188, GALAŢI
ROMANIA 

(540)
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Q work PROFESSIONAL SAFETY
GEAR

(591) Culori revendicate:gri, ocru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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 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, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09426
(151) 29.12.2010
(732) ZAHARIA MIHAI, Str. Mânăstirii

nr. 16, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

BÂRFA

  

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

16 Ziare, reviste, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor) caractere tipografice;
clişee, produse de imprimerie; articole pentru
legatorie; fotografii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
38 Servicii de transmitere mesaje, comunicaţii
prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de creare şi menţinere site-uri web
( in te rne t ) ;  se rv ic i i  în  domeniu l
calculatoarelor; reconstituire baze de date.
45 Servicii de proprietate intelectuală, drept
de autor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 09427
(151) 29.12.2010
(732) BAROUL CONSTANTA, Str. Traian

nr. 24 B, Judeţul Constanţa, 900743,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
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Baroul Constanţa
 
(531) Clasificare Viena:020103; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09422
(151) 29.12.2010
(732) WEG S.A., Av. Prefeito Waldemar

Grubba, 3300, Jaragua do Sul, ,
SANTA CATALINA BRAZILIA 

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

(540)

weg

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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

clase:
7 Motoare electrice pentru maşini industriale
precum şi părţi pentru acestea; motoare cu
magneţi permanenţi şi motoare electrice, altele
decât pentru vehicule terestre; motoare
electrice; motoare de pompe pentru uz

comercial, industrial şi rezidenţial, precum şi
părţi pentru acestea; motoare DC (de curent
continuu) şi sincron precum şi părţi ale
acestora; motoare fracţionare; motoare cu
protecţie anti-explozie; motoare electrice de
mare randament; motoare electrice de sarcină
mare şi de uz general; motoare de voltaj redus;
motoare de voltaj mediu; motoare de voltaj
ridicat; motoare cu rotorul bobinat; motoare
cu rotorul în colivie de veveriţă; motoare de
inducţie; cuzineţi; maşini axiale şi statoare
(piese ale maşinilor); bobine pentru maşini;
păpuşă fixă (piesă a motoarelor); inel de
lubrificare (piesă a maşinii şi a motorului);
motoare electrice de curent alternativ cu cadru
integral pentru maşini; generatoare electrice;
turbo-generatoare şi hidro-generatoare;
transmisii cu frecventă variabilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09423
(151) 29.12.2010
(732) S.C. GOLDEN M PROD IMPEX

S.R.L., Str. Carei nr. 15, bl. MR7, sc.
B, et. 2, ap. 128, sector 2, 022202,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DROJDIE DE BERE GOLDEN M
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
substanţe dietetice de uz medical, drojdie de
uz farmaceutic.
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30 Drojdie de bere; drojdie de bere uscată cu
umiditate intre 0,01% si 20 %; pastile de
drojdie, altele decât cele de uz medical.
31 Hrană pentru animale; drojdie de bere
uscată pentru vite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; tratamentul textelor; editare;
redactare, organizare de târguri şi expoziţii în
scop comercial; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
activitate comercială, import-export; servicii
ca distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de mostre; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul şi
en-gros a borhotului de bere umed şi a drojdiei
de bere.
39 Transporturi; transport şi distribuţie borhot
de bere, umed; transport şi distribuţie drojdie
de bere; ambalarea şi depozitiarea borhotului
de bere, umed şi a drojdiei de bere.
40 Prelucrarea materialelor; uscarea
(deshidratarea) suspensiei de drojdie de bere
până la umiditatea cuprinsă între 0,01% si
20%.
42 Crearea, proiectarea şi menţinerea de
pagini web şi de baze de date; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09424
(151) 29.12.2010
(732) K O P A S  K O Z M E T I K

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

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

(540)

FOOT DOCTOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09432
(151) 29.12.2010
(732) CONSTANTINESCU TUDOR

MIHAI, Str. G-ral Nicolae Dona nr. 5,
et. 3, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PAINS ET TARTES TRADITION DE
FRANCE

(591) Culori revendicate:verde, galben,alb

  
(531) Clasificare Viena:051304; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09433
(151) 29.12.2010
(732) CONSTANTINESCU TUDOR

MIHAI, Str. G-ral Nicolae Dona nr. 5,
et. 3, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Chocolat CREATEUR DE GOUT

(591) Culori revendicate:maro, bej
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09434
(151) 29.12.2010
(732) CONSTANTINESCU TUDOR

MIHAI, Str. G-ral Nicolae Dona nr. 5,
et. 3, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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MacaroN EXTRAVAGANT CAFE

(591) Culori revendicate:negru, violet,
galben, roz

  
(531) Clasificare Viena:080116; 080725;

260201; 270509; 270524; 290114;  
(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 09431
(151) 29.12.2010
(732) S.C. FILIP D IMPEX S.R.L., Str.

Malin nr. 21, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

SALAM NADLAC

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09430
(151) 29.12.2010
(732) S.C. DAVID FASHION S.R.L., Str.

Păduroiu nr. 2, bl. B23, sc. 1, et. 2, ap.
8, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

meşterul DAVID

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
construcţii şi proiectare clădiri şi lucrări de
geniu, amenajări interioare şi exterioare,
servicii de instalare, reparaţii şi întreţinere
instalaţii termoficare, electrice şi sanitare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de cercetare şi creaţie, referitoare la acestea,
toate aceste servicii prestate în legătură cu
produsele din clasa 20 (proiectare şi montare
mobilier din pal melaminat, pal furniruit sau
lemn masiv, proiectare şi montare uşi, ferestre
şi pereţi despărţitori din sticlă securizată).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09435
(151) 29.12.2010
(732) MARIAN CRETU, Str. Dragoş Vodă

nr. 20, judeţul Argeş, 110186,
PITEŞTI 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)

JPES JOURNAL OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT

(591) Culori revendicate:albastru turcoaz,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:010515; 270509;

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

clase:
16 Tipărituri, publicaţii periodice.
35 Publicitate; publicitate on - line într-o reţea
computerizată; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
textelor, redactare, editare; conducerea şi
administrarea afacerilor comerciale; lucrări de
birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi;
publicare de texte altele decât textele
publicitare; publicare electronică on-line a

cărţilor şi periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09436
(151) 29.12.2010
(732) ION TRANDAFIR, Str. Livadie nr.

30, judeţul Braşov, , BRAN
ROMANIA 

(540)

Faţa Nevăzută a CARPAŢILOR

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

  
(531) Clasificare Viena:050520; 260118;

290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2010 08637
(151) 24.08.2004
(732) PLAYBOY ENTERPRISES

INTERNATIONAL INC, 680 North
Lake Shore Drive,, 60611, CHICAGO
S.U.A. ILLINOIS

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

PLAYBOY CENTERFOLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA BOPI 12/2010  PARTEA l SAPTAMANA 53 

Referitor depozit rglementar M 2010/9321 publicat in BOPI 12/2010/saptamana 52
din data de 23.12.2010 s-a constatat o eroare de publicare a listei de produse/servicii
corect fiind publicarea pentru clasele:
35 Editare de reviste, ziare si periodice.
41 Publicare, editare de carti, educatie, instruire, divertisment, activitati sportive si culturale.
43 Servicii de alimentatie publica servicii de cazare temporara.
_____________________________
___________________________

Referitor depozit reglementar M 2010/9254 in urma precizarilor  trimise de
Rominvent nr OSIM 1035228/24.12.2010  se scoate de la publicare  clasa 28 ‘’Carti de
joc’‘ publicarea s-a facut in BOPI 12/2010 saptamana 52 din data de 23.12.2010. 
__________________________




