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CERERI DE MARCI publicate în BOPI nr 7/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03536
14.07.2010 S.C. MALVINA COM IMPEX

S.R.L.
BESTOX

2 M 2010
04042

12.07.2010 S.C. QUANTUM PROTECT
S.R.L.

QUANTUM group

3 M 2010
04114

12.07.2010 MUTU SIMION ANDREI I love Cluj

4 M 2010
04659

14.07.2010 S.C. ZIM IMPEX S.R.L. Perla Zim

5 M 2010
04685

08.07.2010 IULIU GHIDIU FREE MAP TOTUL DESPRE
ORAŞUL NOSTRU

6 M 2010
04707

14.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. HIDROSTOP 1000

7 M 2010
04708

14.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. DECOPLAST

8 M 2010
04710

14.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. KLASIKO

9 M 2010
04711

14.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. MISTER WEISS

10 M 2010
04957

09.07.2010 S.C. JBY S.R.L. biletoo.ro

11 M 2010
04953

09.07.2010 S.C. JBY S.R.L. undeieş?eu

12 M 2010
04954

09.07.2010 S.C. JBY S.R.L. undeies?eu

13 M 2010
04943

09.07.2010 S.C. FENOV S.R.L. JOIŢA Lapte proaspăt şi la timp!

14 M 2010
04974

08.07.2010 CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU MATERIALE
MACROMOLECULARE SI
MEMBRANE

ARTERIOVEN

15 M 2010
04978

08.07.2010 TUDOR ELENA ALINA CANORI

16 M 2010
04979

08.07.2010 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
INFOPRESS SE

I S.E. 2008 SZEKELYUDVARHELY
(ODORHEIU SECUIESC)

17 M 2010
04980

09.07.2010 PARASCHIV MONICA EXTREM ROCK ADDICTION
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18 M 2010
04975

13.07.2010 S.C. TEHNOPLUS SERVICE
S.R.L.

TEHNOCART

19 M 2010
04976

13.07.2010 S.C. TEHNOPLUS SERVICE
S.R.L.

quality for life

20 M 2010
04983

08.07.2010 S.C. SIGMA LUX S.R.L. Sigmalux

21 M 2010
04981

08.07.2010 S.C. IM DIGITAL S.R.L. IMdigital

22 M 2010
04984

08.07.2010 LOGOFATU CONSTANTIN
IOAN BOGDAN

bittnet systems

23 M 2010
04977

12.07.2010 CENTRUL PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE

For LIFE CENTRU PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE

24 M 2010
04982

08.07.2010 S.C. DUMASIG D.G.A. AGENT
DE ASIGURARE S.R.L.

DUMASIG totul pentru tine

25 M 2010
04985

08.07.2010 CONTINENTAL TEVES AG &
CO OHG

ATE Centru de frâne

26 M 2010
04986

08.07.2010 CONTINENTAL TEVES AG &
CO OHG

Ate Centru de frâne

27 M 2010
04962

08.07.2010 IONUT MORARU Colon Health - dr. Ionuţ Moraru PRO
natura direct din NATURĂ...

28 M 2010
04963

08.07.2010 IONUT MORARU phyto DERM - dr. Ionuţ Moraru PRO
natura direct din NATURĂ...

29 M 2010
04964

08.07.2010 IONUT MORARU phyto DIGEST 11 - dr. Ionuţ Moraru
PRO natura direct din NATURĂ...

30 M 2010
04965

08.07.2010 IONUT MORARU Sapropelic Rheuma Flex Gel - dr.
Ionuţ Moraru PRO natura direct din
NATURĂ...

31 M 2010
04966

08.07.2010 IONUT MORARU PERIDENT Dr. Ionuţ Moraru

32 M 2010
04967

08.07.2010 IONUT MORARU Soft Feet Balsam pentru călcâie -dr.
Ionuţ Moraru PRO natura direct din
NATURĂ...

33 M 2010
04968

08.07.2010 IONUT MORARU DIABETICUM Dr. Ionuţ Moraru

34 M 2010
04969

08.07.2010 IONUT MORARU AQUAMARIN Dr. Ionuţ Moraru
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35 M 2010
04970

08.07.2010 IONUT MORARU AQUAMER JUNIOR Dr. Ionuţ
Moraru

36 M 2010
04971

08.07.2010 DRAGAN LUCA CONSTANTIN DRĂGAN CONSULT

37 M 2010
05006

08.07.2010 ROTENBERG MIHAIL

38 M 2010
05007

08.07.2010 ROTENBERG MIHAIL ROTENBERG

39 M 2010
05014

08.07.2010 VASILESCU CATALIN FLORIAN RACOREL

40 M 2010
05015

08.07.2010 VASILESCU CATALIN FLORIAN FRIZZI Portocale

41 M 2010
05016

08.07.2010 VASILESCU CATALIN FLORIAN FRIZZI Apa carbonatată

42 M 2010
05000

08.07.2010 VIDEONET MEDIA S.R.L. Supliment De Sănătate.RO pentru
un plus de sănătate

43 M 2010
04972

08.07.2010 DRAGAN LUCA CONSTANTIN TRANSFER BUSINESS

44 M 2010
05001

08.07.2010 COSTIN GEORGE Arvense 100% NATURAL

45 M 2010
04973

08.07.2010 IONUT MORARU PHYTO ENTEROL direct din
NATURĂ... dr. Ionuţ Moraru

46 M 2010
05002

08.07.2010 COSTIN GEORGE Herbanat 100% NATURAL

47 M 2010
05018

08.07.2010 BASF AGRO BV ARNHEM (NL)
ZWEIGNIEDERLASSUNG
WADENSWILL

CEROVAL

48 M 2010
04989

08.07.2010 S.C. MIADMAR HDP S.R.L. DELTAICA TRADITII SANATOASE

49 M 2010
05003

08.07.2010 COSTIN GEORGE Olivia 100% NATURAL

50 M 2010
04990

08.07.2010 S.C. OMNILOGIC S.R.L. BLACK BEARS

51 M 2010
05019

08.07.2010 S.C. PUDAD COMIMPEX S.R.L. IEFTIN SHOP

52 M 2010
04991

08.07.2010 PETCU MARIAN TYLENOL

53 M 2010
05004

08.07.2010 COSTIN GEORGE Dermacorp 100% NATURAL
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54 M 2010
04992

08.07.2010 PETCU MARIAN FRECŢIE ANTIGRIPALĂ

55 M 2010
04994

08.07.2010 S.C. AGNES ITARA S.R.L. Pure Life

56 M 2010
05020

08.07.2010 INTERNATIONAL BUSINESS
CENTRE BUCHAREST S.R.L.

GREENGATE OFFICES

57 M 2010
04993

08.07.2010 BABOI RADU SYNAXIS

58 M 2010
04995

08.07.2010 S.C. OSCAR DOWNSTREAM
S.R.L.

DIESELpoint Access

59 M 2010
04996

08.07.2010 CARNARU ALIN CONSTANTIN
0.00TICHIR AURELIAN

AQUAGEEA

60 M 2010
05021

08.07.2010 S.C. WIROM GAS S.A. Gaze pentru fiecare casă

61 M 2010
05022

08.07.2010 S.C. WIROM GAS S.A. WIROM

62 M 2010
05005

08.07.2010 S.C. LIDAS S.R.L. Mini Feast Covrigei cu tărâţe

63 M 2010
05008

08.07.2010 S.C. BILBOR MINERAL WATER
S.R.L.

Bariera de vest creată de Natură
pentru a proteja Apa Minerală Bilbor
din Harghita.

64 M 2010
04997

08.07.2010 S.C. OSCAR DOWNSTREAM
S.R.L.

DIESELpoint Acces

65 M 2010
04998

08.07.2010 S.C. OSCAR DOWNSTREAM
S.R.L.

OSCAR Downstream The Sense of
Value

66 M 2010
05009

08.07.2010 S.C. BILBOR MINERAL WATER
S.R.L.

Bariera de nord creată de Natură
pentru a proteja Apa Minerală Bilbor
din Harghita.

67 M 2010
05010

08.07.2010 S.C. BILBOR MINERAL WATER
S.R.L.

Bariera de Sud creată de Natură
pentru a proteja Apa Minerală Bilbor
din Harghita

68 M 2010
05011

08.07.2010 S.C. BILBOR MINERAL WATER
S.R.L.

Bariera de est creată de Natură
pentru a proteja Apa Minerală Bilbor
din Harghita.

69 M 2010
05012

08.07.2010 S.C. BILBOR MINERAL WATER
S.R.L.

bilbor puritate din inima munţilor

70 M 2010
05013

08.07.2010 S.C. BILBOR MINERAL WATER
S.R.L.

bilbor apă din inima munţilor
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71 M 2010
05033

09.07.2010 S.C. OMNILOGIC S.R.L. Ursii Negri

72 M 2010
05034

09.07.2010 WORLD TRADE CENTER
BUCURESTI S.A.

World Trade Gallery (Galeria de
Comert International)

73 M 2010
05035

09.07.2010 WORLD TRADE CENTER
BUCURESTI S.A.

Paris - Bucureşti

74 M 2010
05036

09.07.2010 WORLD TRADE CENTER
BUCURESTI S.A.

World Trade Plaza (Sala de
Conferinta de Comert International)

75 M 2010
05037

09.07.2010 S.C. MCS COMMUNICATIONS
S.R.L.

Bonus Club

76 M 2010
05040

09.07.2010 S.C. ROMVAC COMPANY S.A. PARAKILL

77 M 2010
05038

09.07.2010 S.C. PICNIC MEDIA S.R.L. PESCARUL ANULUI

78 M 2010
05041

12.07.2010 S.C. AGENTIA PALETTE
ADVERTISING S.R.L.

THE LASER TAG ARENA

79 M 2010
05042

09.07.2010 S.C. SZFASHION S.R.L. B fashion

80 M 2010
05043

09.07.2010 S.C. TURDA SALINA DURGAU
S.A.

SALINA TURDA

81 M 2010
05044

09.07.2010 S.C. STYRON KERESKEDELMI
ES SZOLGALTATO KFT

STYRON

82 M 2010
05045

09.07.2010 S.C. KEBAP SHOP S.R.L. DRISTOR kebap

83 M 2010
05046

09.07.2010 S.C. GRIPHON GUARD S.R.L. G & G4 GUARD

84 M 2010
05047

09.07.2010 S.C. TURDA SALINA DURGAU
S.A.

SALINA TURDA Poartă spre inima
Transilvaniei

85 M 2010
05023

09.07.2010 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. Suferinţe vechi, Tratamente noi

86 M 2010
05024

09.07.2010 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. OncoFort

87 M 2010
05025

09.07.2010 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. Gral Medical

88 M 2010
05026

09.07.2010 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. CalcaneoFort

89 M 2010
05039

09.07.2010 S.C. JURINDEX MEDIA S.R.L. LUMEA JUSTIŢIEI
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90 M 2010
05027

09.07.2010 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. GRAL MEDICAL

91 M 2010
05028

09.07.2010 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. DialiFort

92 M 2010
05029

09.07.2010 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. FortLit

93 M 2010
05054

09.07.2010 S.C. ANGA TRANS SECURITY
S.R.L.

ANGA-TRANS SECURITY

94 M 2010
05055

09.07.2010 UNILEVER N.V. UNILEVER PUREIT MARVELLA

95 M 2010
05031

09.07.2010 PRESCORNITOIU SILVIU
FLORIN

INSPORT

96 M 2010
05032

09.07.2010 S.C. OMNILOGIC S.R.L. BlackBear Cubs

97 M 2010
05056

14.07.2010 S.C. MEDIEREA.RO S.R.L. MEDIEREA.RO

98 M 2010
05057

14.07.2010 S.C. MEDIEREA.RO S.R.L. UNMR UNIUNEA NATIONALA A
MEDIATORILOR DIN ROMANIA

99 M 2010
05048

09.07.2010 STANCA DRAGOS ro:newmedia 5.0

100 M 2010
05058

09.07.2010 SILVIU VASILE PRIGOANA ROSAL SOFT

101 M 2010
05059

09.07.2010 S.C. LEVELPOINT SECURITY
S.R.L.

LEVELPOINT SECURITY

102 M 2010
05049

09.07.2010 S.C. PRIER CD INVEST S.R.L. JUNTA DEL CAFE

103 M 2010
05050

09.07.2010 S.C. PRIER CD INVEST S.R.L. DULCIURI DE LA NONA

104 M 2010
05051

09.07.2010 S.C. GUST GERMAN RO S.R.L. GUSTGERMAN

105 M 2010
05052

09.07.2010 S.C. GUST GERMAN RO S.R.L. Gust german catering şi restaurant
cu specific german

106 M 2010
05053

09.07.2010 S.C. PASTA GYERMELY S.R.L. GYERMELYI PASTE Vrei mai mult ?

107 M 2010
05064

12.07.2010 S.C. MIRO HOUSE S.R.L. Sun Beach

108 M 2010
05065

12.07.2010 COSTEA CALIN GABRIEL TIMIS TV
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109 M 2010
05066

12.07.2010 COSTEA CALIN GABRIEL FESTIVALUL BERII

110 M 2010
05067

12.07.2010 S.C. MIKE INTERNATIONAL
S.R.L.

RS ROYAL SOAP Premium THE
ULTIMATE LUXURY SOAP

111 M 2010
05068

12.07.2010 S.C. AMBIENT S.A. EFI

112 M 2010
05069

12.07.2010 S.C. EUROGLOBAL SERVICES
S.R.L.

TREI MACHEDONI

113 M 2010
05095

12.07.2010 Zentiva, k.s. ALGOSOLV

114 M 2010
05093

14.07.2010 GOLDEN BRANDS LIMITED GOLD chips

115 M 2010
05070

12.07.2010 ASOCIATIA GRUP ASOCIATIV
PENTRU PROTECTIA
CONSUMATORULUI

AGAPPC

116 M 2010
05094

12.07.2010 VALENTINA VIOLETA
LARMARAUD
0.00ROXANA IORGA

corso valentina Milano

117 M 2010
05096

12.07.2010 TRAMONTINA S.A. CUTELARIA TRAMONTINA

118 M 2010
05097

12.07.2010 S.C. DAAS IMPEX S.R.L. DAAS mereu mai buni

119 M 2010
05098

12.07.2010 NEUTROGENA CORPORATION NEUTROGENA

120 M 2010
05071

12.07.2010 S.C. IRIS COMPANY S.A. ARTISAN DU PAIN 1937

121 M 2010
05099

12.07.2010 S.C. B & L FORTIS GUARD
S.R.L.

B & L FORTIS GUARD S.R.L.

122 M 2010
05072

12.07.2010 S.C. BOMBONIERA S.R.L. CIPI

123 M 2010
05091

12.07.2010 S.C. BRICO EXPERT S.R.L. primo 1

124 M 2010
05073

12.07.2010 S.C. BOMBONIERA S.R.L. CIPI EUCA - MINT

125 M 2010
05074

12.07.2010 S.C. BOMBONIERA S.R.L. CIPI MENTINA

126 M 2010
05092

12.07.2010 S.C. BRICO EXPERT S.R.L. optimo

127 M 2010
05075

12.07.2010 S.C. BOMBONIERA S.R.L. BOMBO JELLY
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128 M 2010
05076

12.07.2010 PATRONATUL UNIMPRESA -
UNIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE IN ROMANIA

UNIMPRESA ROMANIA UNIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE IN
ROMANIA

129 M 2010
05077

12.07.2010 STOICESCU ADRIAN PETRU PILLFED

130 M 2010
05100

13.07.2010 GOGORICI IRIS LUCIA IN CULISELE PSIHOTERAPIEI

131 M 2010
05101

13.07.2010 S.C. EUROPEAN PROJECT
CONSULTING S.R.L.

DIFFERENTIATED YOURSELF (FII
DIFERIT)

132 M 2010
05102

13.07.2010 S.C. EUROPEAN PROJECT
CONSULTING S.R.L.

EUROPA CAFE

133 M 2010
05103

13.07.2010 ANA PREDESCU Salonul Auto Online (SAO)

134 M 2010
05082

12.07.2010 S.C. AGRECAR S.R.L. Îngheţată londoneză

135 M 2010
05083

12.07.2010 S.C. STATIUNEA MONEASA
S.A.

STAŢIUNEA MONEASA

136 M 2010
05084

12.07.2010 S.C. ADI CENTER S.R.L. covrigi bucovineni şi răvaşe
bucovinene

137 M 2010
05104

13.07.2010 RUSU ADRIAN PETRU ŢARA MEA

138 M 2010
05105

13.07.2010 S.C. ANNABELLA S.R.L. Râureni magiun de prune

139 M 2010
05085

12.07.2010 S.C. ECRO S.R.L. SIRIUS SMART GRID SOLUTIONS
SGS

140 M 2010
05106

13.07.2010 SIMA VIOREL EMIL Bucureşteanul

141 M 2010
05086

12.07.2010 S.C. ECRO S.R.L. SIRIUS SMART GRID SOLUTIONS

142 M 2010
05087

12.07.2010 S.C. ONT CARPATI AIRTOUR
S.R.L.

ONT Carpaţi Airtour

143 M 2010
05088

12.07.2010 S.C. FIBA TRADING COMPANY
IMPEX S.R.L.

MC Chicken

144 M 2010
05089

12.07.2010 S.C. FIBA TRADING COMPANY
IMPEX S.R.L.

LAZOPAN

145 M 2010
05090

12.07.2010 S.C. TEKSO FRIG ROMANIA
S.R.L.

TEKSO
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146 M 2010
05114

13.07.2010 S.C. ROMBIZ IMPEX S.R.L. FOURLIS

147 M 2010
05107

13.07.2010 S.C. COMPLEX BRASOV S.R.L. OMEGA STAR

148 M 2010
05115

13.07.2010 S.C. TRANSTEXTILE 2008
GRUP S.R.L.

DLSZL

149 M 2010
05108

13.07.2010 S.C. BRACON GRUP S.R.L. CĂLDURĂ DIN LEMN

150 M 2010
05110

13.07.2010 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. TONINO

151 M 2010
05111

13.07.2010 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. DE LIVIO

152 M 2010
05112

13.07.2010 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. Crema de Focşani

153 M 2010
05113

13.07.2010 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. BURIC

154 M 2010
05116

13.07.2010 S.C. ROLIANG PRODCOM
S.R.L.

SIMFOXY

155 M 2010
05117

13.07.2010 S.C. NEW GRANGE
CONSULTING S.R.L.

DRUMUL LUNG SPRE CIMITIRUL
VESEL FESTIVAL
INTERCULTURAL DE TRADIŢIE
MARAMUREŞANĂ

156 M 2010
05118

13.07.2010 S.C. RICKY IMPEX S.R.L. RICH

157 M 2010
05119

13.07.2010 S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L.

HOLA

158 M 2010
05120

13.07.2010 S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L.

FLAVIA PASSINI

159 M 2010
05121

13.07.2010 S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L.

PLANTARES

160 M 2010
05122

13.07.2010 S.C. GETIKA SERVICE SISTEM
S.R.L.

SECURITY PROTECTIVE
SERVICES

161 M 2010
05123

13.07.2010 GHEOCA GHEORGHE REKON

162 M 2010
05124

13.07.2010 S.C. GETIKA SERVICE SISTEM
S.R.L.

GETIKA SERVICE SISTEM

163 M 2010
05125

13.07.2010 S.C. PROCER COMPANY S.A. BRAUMEISTER (MAISTRU BERAR)

164 M 2010
05126

13.07.2010 S.C. PROCER COMPANY S.A. CAPITAN
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165 M 2010
05127

13.07.2010 S.C. PROCER COMPANY S.A. TEQUILERO'S (BERE CU
TEQUILA)

166 M 2010
05128

13.07.2010 CIUBUC DOREL MARIAN
0.00LETA CRISTINA

AUTO GROUP SEGURO

167 M 2010
05134

13.07.2010 LEFTER RADU TONY RAY

168 M 2010
05135

13.07.2010 TANASE IONUT SA ZAMBIM IMPREUNA

169 M 2010
05129

13.07.2010 S.C. ARTDECO S.R.L. artDECO

170 M 2010
05130

13.07.2010 S.C. DATA NETWORKS
ADVANCED SOLUTIONS S.R.L.

DNA SOLUTIONS

171 M 2010
05136

13.07.2010 QUEISSER PHARMA GMBH &
CO. KG

HEPABIL

172 M 2010
05137

13.07.2010 TROPICANA PRODUCTS, INC. Tropicana

173 M 2010
05131

14.07.2010 S.C. SOFT MENTOR S.R.L. mentor

174 M 2010
05138

13.07.2010 TANASE IONUT TRUPA LUI BILUŢĂ să zâmbim
împreună

175 M 2010
05132

13.07.2010 COSTACHE MARIAN
CONSTANTIN

IRI Heinrig

176 M 2010
05139

13.07.2010 S.C. IQUEST TECHNOLOGIES
S.R.L.

speak to me

177 M 2010
05140

13.07.2010 S.C. ELENA STAR MODELS
S.R.L.

MISS ROMANIAN BEAUTY (Miss
Frumusete Romana)

178 M 2010
05141

13.07.2010 S.C. ASPIS OLIVES S.R.L. BLACK OLIVES ASPIS MASLINE
NEGRE

179 M 2010
05142

13.07.2010 S.C. ABC S.R.L. ABC BORŞ DE PUTINĂ

180 M 2010
05143

13.07.2010 S.C. ATTECCO CLUB S.A. OXYGEN BOWLING & BILIARD
CLUB

181 M 2010
05144

14.07.2010 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Kiss Kiss in the Mix

182 M 2010
05145

14.07.2010 S.C. UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD
S.R.L.

Capitala Verde
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11

183 M 2010
05146

14.07.2010 PROVISION SOFTWARE
DIVISION S.R.L.

ProCert

184 M 2010
05160

14.07.2010 S.C. BELA IMPEX S.R.L. HAI HUI

185 M 2010
05154

14.07.2010 S.C. VEL PITAR S.A. INTEGRAL SANATOASA

186 M 2010
05147

14.07.2010 S.C. BINDER INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

naturals ULTRA SOFT

187 M 2010
05161

14.07.2010 FORNEA OANA ANDREEA BIOROMÂNIA

188 M 2010
05162

14.07.2010 S.C. BANGSONIC S.R.L. Bangsonic

189 M 2010
05155

14.07.2010 S.C. HORTICOLA
INTERNATIONAL SEVIS S.R.L.

BIO SEVIS HORTICOLA
INTERNATIONAL

190 M 2010
05156

14.07.2010 S.C. VEL PITAR S.A. SANATOASA DE TE LINGI PE
DEGETE

191 M 2010
05148

14.07.2010 S.C. STOV SECURITY S.R.L. STOV SECURITY

192 M 2010
05157

14.07.2010 S.C. VEL PITAR S.A. SANATATEA VINE MANCAND

193 M 2010
05159

14.07.2010 S.C. MEGA IMAGE S.R.L. MEGA TV

194 M 2010
05164

14.07.2010 S.C. FRANCESCA INDUSTRIES
S.A.

Voglia di colori

195 M 2010
05165

14.07.2010 BLANĂ MARIUS MIHAI MONITOR Ziarul Ţării Făgăraşului

196 M 2010
05163

14.07.2010 MARCULESCU FLORENTINA Dino PUFULETI 100% natural

197 M 2010
05166

14.07.2010 S.C. EDITURA KRITERION
S.R.L.

KRITERION

198 M 2010
05167

14.07.2010 S.C. EDITURA KRITERION
S.R.L.

199 M 2010
05168

14.07.2010 S.C. MAGNES PROPERTIES
S.R.L.

PB POWER BALANCE
PERFORMANCE TECHNOLOGY

200 M 2010
05169

14.07.2010 S.C. CONCEPTIA WORLD
S.R.L.

PB POWER BALANCE
PERFORMANCE TECHNOLOGY
AUTHENTIC GENUINE
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

201 M 2010
05170

14.07.2010 ASOCIATIA YACHT CLUB
SPORTIV ROMANIA

Campionatul National de Yachting
Offshore
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(210) M 2010 03536
(151) 14.07.2010
(732) S.C. MALVINA COM IMPEX

S.R.L., Bd. Biruinţei nr. 132, Judeţul
I l f o v ,  7 3 9 5 7 2 ,  C O M U N A
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

BESTOX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04042
(151) 12.07.2010
(732) S.C. QUANTUM PROTECT S.R.L.,

Str. Lăcrămioarelor nr. 4/79, Jud. Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

QUANTUM group

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260416;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04114
(151) 12.07.2010
(732) MUTU SIMION ANDREI, Str.

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

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

(540)

I love Cluj

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04659
(151) 14.07.2010
(732) S.C. ZIM IMPEX S.R.L., Str.

Isaccei, nr. 81, bl. U2, sc. A, et. 1, ap.
3, Jud. Tulcea, , TULCEA ROMANIA

(540)

Perla Zim

  
(531) Clasificare Viena:011517;
270515;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 Ape minerale şi gazoase; apă minerală
necarbonată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04685
(151) 08.07.2010
(732) IULIU GHIDIU, Bdul. Pandurilor nr.

73, ap. 8, Judeţul Mureş, 540505,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

FREE MAP TOTUL DESPRE ORAŞUL
NOSTRU

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04707
(151) 14.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

(540)

HIDROSTOP 1000

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele pentru pereţi.
19 Materiale de construcţie, mortare, gleturi.
35 Afaceri comerciale, import-export,
publicitate şi reclamă.
39 Ambalare, depozitare, distribuire marfă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04708
(151) 14.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

(540)

DECOPLAST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele pentru pereţi.
19 Materiale de construcţie, mortare, gleturi.
35 Afaceri comerciale, import-export,
publicitate şi reclamă.
39 Ambalare, depozitare, distribuire marfă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04710
(151) 14.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

(540)

KLASIKO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele pentru pereţi.
19 Materiale de construcţie, mortare, gleturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04711
(151) 14.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISTER WEISS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele pentru pereţi.
19 Materiale de construcţie, mortare, gleturi.
35 Afaceri comerciale, import-export,
publicitate şi reclamă.
39 Ambalare, depozitare, distribuire marfă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04957
(151) 09.07.2010
(732) S.C. JBY S.R.L., Str. Augustin Pacha,

nr. 3, cam. 3, Jud. Timiş, 300055,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

biletoo.ro

(591) Culori revendicate:alb, albastru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04953
(151) 09.07.2010
(732) S.C. JBY S.R.L., Str. Augustin Pacha,

nr. 3, cam. 3, Jud. Timiş, 300055,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

undeieş?eu
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(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

(531) Clasificare Viena:260418;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04954
(151) 09.07.2010
(732) S.C. JBY S.R.L., Str. Augustin Pacha,

nr. 3, cam. 3, Jud. Timiş, 300055,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

undeies?eu

  
(531) Clasificare Viena:241701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04943
(151) 09.07.2010
(732) S.C. FENOV S.R.L., Str. Sarari nr.

28, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

JOIŢA Lapte proaspăt şi la timp!

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz,
bleu

  
(531) Clasificare Viena:030425;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04974
(151) 08.07.2010
(732) CENTRUL DE CERCETARE

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

(540)

ARTERIOVEN

  
(531) Clasificare Viena:191325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente medicale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04978
(151) 08.07.2010
(732) TUDOR ELENA ALINA, Str. Stoian

Militaru nr. 103, bl. 1, sc. C, ap. 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANORI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270514;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04979
(151) 08.07.2010
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

INFOPRESS SE, Piaţa Gutenberg nr.
1, judeţul Harghita, , ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

I S.E. 2008 SZEKELYUDVARHELY
(ODORHEIU SECUIESC)

(591) Culori revendicate:roşu, negru
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 (531) Clasificare Viena:020123;
210301;
240108;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04980
(151) 09.07.2010
(732) PARASCHIV MONICA, Str. Aleea

Amurgului, nr. 1, bl. D1, sc. 4, ap. 47,
Jud. Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

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

(540)

EXTREM ROCK ADDICTION

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261301;
270515;
270519;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii muzicale oferite de o formaţie
vocal instrumentală (trupă de muzică),
ambianţă sonoră, studio înregistrări

audio-video; impresariat artistic, organizare
turnee, festivaluri, concerte, spectacole;
lansări de produse şi alte evenimente cu
public.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04975
(151) 13.07.2010
(732) S.C. TEHNOPLUS SERVICE

S.R.L., Str.Odobesti nr.1, sector 3,
032151, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEHNOCART

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020901;
260403;
270501;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04976
(151) 13.07.2010
(732) S.C. TEHNOPLUS SERVICE

S.R.L., Str.Odobesti nr.1, sector 3,
032151, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

quality for life

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04983
(151) 08.07.2010
(732) S.C. SIGMA LUX S.R.L., Str.

Dimitrie Bolintineanu nr. 25A, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Bdul.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

Sigmalux

(531) Clasificare Viena:270509;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04981
(151) 08.07.2010
(732) S.C. IM DIGITAL S.R.L., Calea

Torontalului DN 6, KM 5-7, etaj 2,
judeţul Timiş, *, TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)
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IMdigital

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate şi reclamă, servicii redacţionale
(editare, tehnoredactare, redactare, tratament
text)
39 Difuzare publicaţii.
40 Servicii tipărire.
41 Servicii de editare şi de publicare (texte
altele decât cele publicitare).
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04984
(151) 08.07.2010
(732) LOGOFATU CONSTANTIN IOAN

BOGDAN, Str. Şoimus nr. 23, bl. 2,
ap. 24, sector 4, 76300, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bittnet systems

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260403;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04977
(151) 12.07.2010
(732) C E N T R U L  P E N T R U

DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE, Str. Odobeşti nr. 1, sector 3,
032151, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

For LIFE CENTRU PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena:260205;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04982
(151) 08.07.2010
(732) S.C. DUMASIG D.G.A. AGENT DE

ASIGURARE S.R.L., Str. Ion
Maiorescu nr. 7, bl. 2, sc. 1, et. 6, ap.
22, judeţul Dolj, CRAIOVA
ROMANIA 

(740) ARIANA BRAND EXPERT, Str.
Mihail Kogălniceanu, nr. 20, Jud. Dolj
CRAIOVA

(540)

DUMASIG totul pentru tine

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:020723;
070124;
100316;
180123;
270509;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04985
(151) 08.07.2010
(732) CONTINENTAL TEVES AG & CO

OHG, Guerickestrasse 7, 60488,
F R A N K F U R T  A M  M A I N
GERMANIA 

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

(540)

ATE Centru de frâne

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Mecanisme de acţionare (motoraşe) a
scaunelor, oglinzilor, geamurilor şi
acoperişurilor glisante.
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru utilizare la vehiculele,
incluse în clasa 9.
12 Autovehicule; părţi şi componente ale
autovehiculelor, incluse în clasa 12.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04986
(151) 08.07.2010
(732) CONTINENTAL TEVES AG & CO

OHG, Guerickestrasse 7, 60488,
F R A N K F U R T  A M  M A I N
GERMANIA 

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

(540)
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Ate Centru de frâne

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

clase:
7 Mecanisme de acţionare (motoraşe) a
scaunelor, oglinzilor, geamurilor şi
acoperişurilor glisante.
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru utilizare la vehiculele,
incluse în clasa 9.
12 Autovehicule; părţi şi componente ale
autovehiculelor, incluse în clasa 12.
35 Servicii de vânzare en-gros şi cu
amănuntul oferite în legătură cu produse şi
accesorii ale autovehiculelor.
37 Întreţinere şi repararea autovehicule.
41 Instruirea şi instruirea suplimentară în
domeniul ingineriei autovehiculelor, în special
în domeniul frânelor şi a tehnologiei frânării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04962
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2,  BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Colon Health - dr. Ionuţ Moraru PRO
natura direct din NATURĂ...

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

  
(531) Clasificare Viena:051101;
250119;
270513;
290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04963
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2,  BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

phyto DERM - dr. Ionuţ Moraru PRO
natura direct din NATURĂ...

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
galben, negru, auriu

  (531) Clasificare Viena:020301;
020305;
270513;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04964
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2,BUCURESTI ROMANIA
(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

phyto DIGEST 11 - dr. Ionuţ Moraru
PRO natura direct din NATURĂ...

(591) Culori revendicate:verde, gri, roz,
negru, crem galben

  (531) Clasificare Viena:020101;
270513;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04965
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2,BUCURESTI ROMANIA
(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Sapropelic Rheuma Flex Gel - dr. Ionuţ
Moraru PRO natura direct din NATURĂ...

(591) Culori revendicate:galben, verde,
crem, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:020116;

020305;
250119;
270513;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04966
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2,  BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

PERIDENT Dr. Ionuţ Moraru

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04967
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Soft Feet Balsam pentru călcâie -dr. Ionuţ
Moraru PRO natura direct din NATURĂ...

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

  
(531) Clasificare Viena:020919;
270513;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04968
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2,  BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

DIABETICUM Dr. Ionuţ Moraru

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04969
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

AQUAMARIN Dr. Ionuţ Moraru

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04970
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

AQUAMER JUNIOR Dr. Ionuţ Moraru

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270513;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04971
(151) 08.07.2010
(732) DRAGAN LUCA CONSTANTIN,

Str. Bethlen Gabor, nr. 9, Jud. Mureş,
5 4 0 1 8 1 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

DRĂGAN CONSULT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05006
(151) 08.07.2010
(732) ROTENBERG MIHAIL, Str.

Moliere nr. 9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020915;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05007
(151) 08.07.2010
(732) ROTENBERG MIHAIL, Str.

Moliere nr. 9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

ROTENBERG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05014
(151) 08.07.2010
(732) V A S I L E S C U  C A T A L I N

FLORIAN, Str. Turda nr. 119, bl. 6,
sc. B, et. 10, ap. 49, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RACOREL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 05015
(151) 08.07.2010
(732) V A S I L E S C U  C A T A L I N

FLORIAN, Str. Turda nr. 119, bl. 6,
sc. B, et. 10, ap. 49, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FRIZZI Portocale

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben

(531) Clasificare Viena:080701;
110320;
260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05016
(151) 08.07.2010
(732) V A S I L E S C U  C A T A L I N

FLORIAN, Str. Turda nr. 119, bl. 6,
sc. B, et. 10, ap. 49, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FRIZZI Apa carbonatată

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:080701;
110320;
260418;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05000
(151) 08.07.2010
(732) VIDEONET MEDIA S.R.L., Str.

Simion Bărnuţiu nr. 23A, Jud. Cluj,
407260, SAT CUZDRIOARA
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţul Cluj DEJ

(540)

Supliment De Sănătate.RO pentru un
plus de sănătate

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270511;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, prezentarea şi promovarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare, campanii de promovare,
organizare de manifestări cu scop publicitar şi
comercial; activitate comercială; comert
on-line;marketing on-line.
39 Transport; ambalare; depozitare; distribuţie
de mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04972
(151) 08.07.2010
(732) DRAGAN LUCA CONSTANTIN,

Str. Bethlen Gabor, nr. 9, Jud. Mureş,
5 4 0 1 8 1 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

TRANSFER BUSINESS

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:270508;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05001
(151) 08.07.2010
(732) COSTIN GEORGE, Str. Mihai

Bravu nr. 3, bl.3, sc. A, et. 1, ap. 48,
Jud. Bacău, 601039, ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

Arvense 100% NATURAL

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

  
(531) Clasificare Viena:270503;
270511;
270711;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04973
(151) 08.07.2010
(732) IONUT MORARU, Str. Petricani nr.

1R, sector 2,  BUCURESTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

PHYTO ENTEROL direct din
NATURĂ... dr. Ionuţ Moraru

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

  
(531) Clasificare Viena:051101;
270513;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05002
(151) 08.07.2010
(732) COSTIN GEORGE, Str. Mihai

Bravu nr. 3, bl.3, sc. A, et. 1, ap. 48,
Jud. Bacău, 601039, ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

Herbanat 100% NATURAL

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

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270711;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05018
(151) 08.07.2010
(732) BASF AGRO BV ARNHEM (NL)

Z W E I G N I E D E R L A S S U N G
WADENSWILL, Moosacherstrasse
2, , AU ELVETIA 

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

(540)

CEROVAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate agriculturii,
horticulturii şi silviculturii; în special produse
pentru fortificareaplantelor, produse pentru
reglarea creşterii plantelor, produse chimice
pentru tratarea seminţelor, surfactanţi, produse
chimice naturale sau artificiale pentru a fi
folosite ca momeli sexuale sau agenţi pentru
împrăştierea (îndepărtarea) insectelor.
5 Produse pentru distrugerea şi combaterea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
pesticide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04989
(151) 08.07.2010
(732) S.C. MIADMAR HDP S.R.L., Str.

Viticulturii nr. 2, judeţul Tulcea,
TULCEA ROMANIA 

(540)

DELTAICA TRADITII SANATOASE

(591) Culori revendicate:bleumarin, bleu,
portocaliu, galben

  
(531) Clasificare Viena:020112;
270502;
290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05003
(151) 08.07.2010
(732) COSTIN GEORGE, Str. Mihai

Bravu nr. 3, bl.3, sc. A, et. 1, ap. 48,
Jud. Bacău, 601039, ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

Olivia 100% NATURAL

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

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270515;
270711;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04990
(151) 08.07.2010
(732) S.C. OMNILOGIC S.R.L., Str. I.G.

Duca nr. 36, Clădirea B1, judeţul
Ilfov, 075100, Oraş OTOPENI
ROMANIA 

(540)

BLACK BEARS

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05019
(151) 08.07.2010
(732) S.C. PUDAD COMIMPEX S.R.L.,

Str. Liviu Rebreanu nr. 16, judeţul
Ilfov , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04991
(151) 08.07.2010
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

205, bl. 11, sc. A, et. 5, ap. 17, sector
2, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TYLENOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05004
(151) 08.07.2010
(732) COSTIN GEORGE, Str. Mihai

Bravu nr. 3, bl.3, sc. A, et. 1, ap. 48,
Jud. Bacău, 601039, ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

Dermacorp 100% NATURAL

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

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270711;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04992
(151) 08.07.2010
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

205, bl. 11, sc. A, et. 5, ap. 17, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRECŢIE ANTIGRIPALĂ

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04994
(151) 08.07.2010
(732) S.C. AGNES ITARA S.R.L., Str.

Veronica Micle nr.13, bl. 18, et.2,
ap.7, jud. Suceava, SUCEAVA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Pure Life

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie,
agricultură, horticultura si silvicultură; răşini
artificiale în stare brută; îngrăşăminte;
fertilizatori; produse chimice pentru
conservarea alimentelor; tananţi; adezivi
pentru industrie; produse chimice pentru
protecţia plantelor în general respectiv a
plantelor agricole şi viţei de vie în particular;
produse chimice pentru piscicultură.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri deodorante,
săpunuri dezinfectante; săpunuri lichide şi
săpunuri aromate, săpunuri cu uleiuri
esenţiale, săpun cu glicerină; deodorante;
produse pentru parfumat lenjerie; cosmetice
pentru corp, pentru faţă, pentru păr, pentru
baie, de protecţie, de întreţinere, de bronzare;
săruri, geluri, uleiuri şi sampoane pentru baie;

loţiuni şi şampoane pentru păr; produse pentru
netezirea şi ondularea părului; pastă de dinţi;
uleiuri şi extracte de flori; ulei de lavandă, de
trandafir, de mentă, de gaultheria, de iasomie,
de cedru, ambra, mosc; esenţa de badian, de
mentă; lapte, săpun şi ulei de migdale; lemn
parfumat; alifii de uz cosmetic; şervetele
impregnate cu loţiuni cosmetice, parfumuri
sau de curăţare; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; şampoane, apă de colonie, apă de
toaletă, apă parfumată, apă de lavandă, apă de
Javel; creme pentru albirea pielii; produse
pentru machiaj, rujuri şi creioane cosmetice,
pudre, rimel; lacuri de unghii; ceara de epilat;
decoloranţi cosmetici de piele şi păr; vopsele
cosmetice; maşti cosmetice; grăsimi şi geluri
cosmetice; pietre antiseptice (alaun);
şampoane pentru animale; şervetele
impregnate cu loţiuni cosmetice; beţişoare cu
vată pentru uz cosmetic; beţişoare parfumate;
beţişoare cu tămâie.
5 Abrazivi, adezivi, cimenturi, lacuri,
masticuri, porţelanuri, ceruri, amprente,
analgezice, anestezice, amalgame şi aliaje de
metale preţioase de uz dentar; absorbante
(vată, altele); loţiuni de uz farmaceutic; loţiuni
de uz veterinar; şervetele igienice; şervetele
impregnate cu loţiuni farmaceutice şi de uz
medicinal; ţesături sau ciorapi impregnaţi cu
loţiuni farmaceutice sau de uz medicinal;
preparate pentru păstrarea şi curăţarea
lentilelor de contact; săruri de uz medical;
soluţii, săruri pentru baie de uz medical; săruri
de ape minerale pentru băi; săpunuri
medicinale; alcooluri medicinale; nămoluri
medicinale; deodorante, altele decât cele de uz
personal; făinuri de uz medicinal şi
farmaceutic; făină de peşte; făină de in;
ţigarete fără tutun, pentru uz medical; acetaţi
de uz farmaceutic; acizi de uz farmaceutic;
aditivi de uz medical pentru furaje; aditivi
nutritivi de uz medical; ioduri alcaline de uz
farmaceutic; alcaloizi de uz medical; alcooluri
medicinale şi alte substanţe de uz farmaceutic;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci PARTEA l/2010

amidon de uz farmaceutic şi aminoacizi;
pastile de sare de amoniac; unguente de uz
farmaceutic antidegeraturi, antihemoroidale,
antimigrenoase, antiparazitare, antiseptice,
antisolare, antiurice, antireumatismale; brăţări
şi inele antireumatismale; apă de mare pentru
băi medicinale; apă de plumb; ape minerale
şi/sau termale de uz medical; alifii; unguente;
balsamuri; preparate bacteriene de uz medical
sau veterinar; produse pentru îngrijirea
picioarelor, a bătăturilor; produse pentru
îngrijirea părului; beţişoare fumigene;
preparate de bismut, brom, bitartrat de potasiu
de uz farmaceutic; bomboane de uz
farmaceutic; loţiuni pentru îngrijirea câinilor,
pisicilor; calmante; camfor, cloroform,
cocaine şi alte droguri de uz medical; candel
de uz medical; cataplasme; mese cu sulf
pentru dezinfectare; soluţii de contrast, de
contact, de diagnosticare, de sterilizare,
depurative; reactivi; elixiruri, emulsii, enzime
de uz medical şi farmaceutic; digestive,
dietetice, diastaze, enzime de uz medical şi
veterinar; eteri, esteri şi eucalipt de uz
farmaceutic; fermenţi; revulsive; gută de uz
medical; ierburi şi rădăcini medicinale;
seminţe de plante, de jojoba, de in, de muştar;
ulei de muştar, de soia, de camfor, de ricin, de
mărar, de ficat de morun; ulei eteric de
terebentină de uz farmaceutic; ulei camforat;
scoarţa de croton, de angostura, (manglier,
mirobalan) de uz medical; medicamente
tonice; infuzii medicinale; poţiuni medicinale;
suplimente alimentare minerale; suplimente
alimentare, antiinflamatoare şi antispastice, pe
bază de amestecuri de particule de argint
coloidal cu ioni de argint în apa distilata şi
structurată; suplimente alimentare pe bază de
amestecuri cu scop antibacterian, antifungic şi
antimicotic; suplimente alimentare pe baza de
amestecuri de particule cu scop anitiviral;
suplimente alimentare pe bază de amestecuri
de particule în apă distilată şi structurată
antibacteriene, antioxidante,întăritoare ale

sistemului imunitar; şerveţele impregnate cu
amestecuri în particular de particule de argint
coloidal cu ioni de argint în apă distilată şi
structurată; aditivi de uz medical pentru
furaje; produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor; produse chimice pentru tratarea
manei; produse chimice pentru tratarea
malurei; reziduri din tratarea grăunţelor de
cereale (de uz medical); produse pentru
distrugerea dăunătorilor; produse chimice
destinate ştiinţei medicale; produse pentru
tratarea prin sterilizare a solului.
30 Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; faina 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; făina şi preparate din cereale, patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sosuri;
condiment, alimente de origine vegetală
preparate în vederea consumului sau a
conservării, cât şi ca aditivi pentru
ameliorarea gustului alimentelor din plante
bio şi/sau în amestec cu plante la care solul a
fost tratat cu argint coloidal.
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,
lemn brut; cereale brute; ouă fecundate pentru
clocit; moluşte şi crustacei vii.
32 Băuturi nealcoolice din fructe şi malţ;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Administrare comercială pentru licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; lucrări de
birou; vânzări cu licitaţie; servicii de
manechine în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor; realizarea şi
reactualizarea de materiale publicitare,
consultanţă legată de personal, în vederea
conducerii afacerilor; consultanţă profesională
legată de afaceri; informaţii, sfaturi şi
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estimări/expertize comerciale pentru
consumatori; date referitoare la afaceri;
decorarea de vitrine; difuzare (distribuire) de
eşantioane şi materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate); export-import de
produse şi/sau servicii; organizare de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare;
cercetarea pieţei, cercetări pentru afaceri;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
regruparea produselor în avantajul terţilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
40 Prelucrarea materialelor; prelucrare sau
transformare mecanică sau chimică a
substanţelor anorganice sau organice sau a
obiectelor; tratarea apei; tratarea contra
moliilor; tratarea împotriva şifonării; tratarea
peliculelor şi  textilelor,  stofelor;
tratarea-transformarea deşeurilor; tratarea,
apretarea hârtiei; informaţii privind tratarea
materialelor; vopsitorie.
41 Servicii de cluburi de sănătate şi cultură
fizică; organizare şi conducerere de colocvii,
simpozioane, conferinţe, cursuri prin
corespondenţă; informaţii în materie de
educaţie; instruire; publicare de cărţi, broşuri;
servicii de organizare de timp liber; servicii de
campusuri de vacanţă; servicii de dresare a
animalelor.
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,
servicii oferite de ingineri care efectuează:
evaluări, estimări, cercetări şi rapoarte în
domeniile ştiinţific şi tehnologic; servicii de
cercetare stiinţifică în scopuri medicale.
44 Servicii medicale; servicii de analize
medicale pentru tratarea persoanelor (examene
radiografice şi analize de sânge); servicii de

inseminare artificială; consultaţii în materie de
farmacie; servicii veterinare si creşterea
animalelor; servicii referitoare la cultura
plantelor, grădinărit, grădinărit peisagistica;
servicii de artă florală, compoziţii florale;
servicii de igienă si frumuseţe pentru oameni
şi pentru animale; servicii de saună şi băi
turceşti; saloane de coafură; saloane de
cosmetică; estetică chirurgicală; băi;
aromaterapie; consultanţă în domeniul
medical, farmaceutic, al suplimentelor
alimentare; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05020
(151) 08.07.2010
(732) INTERNATIONAL BUSINESS

CENTRE BUCHAREST S.R.L., Str.
Vulcan Judeţul nr. 37, bl. B1C, sc. A,
et. 8, ap. 33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GREENGATE OFFICES

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260102;
270507;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04993
(151) 08.07.2010
(732) BABOI RADU, Str. Aleea Feteşti nr.

6-12, bl. i26, sc. 3, ap. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA - BIA
CONS S.R.L., Bdul. Aurel Vlaicu nr.
43, bl. PC3, ap. 32, Judeţul Constanţa
CONSTANŢA

(540)

SYNAXIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod;
intermedieri de vânzarea diverselor produse
bisericeşti.
40 Servicii de tipografie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04995
(151) 08.07.2010
(732) S.C. OSCAR DOWNSTREAM

S.R.L., Str. Atomiştilor nr. 14, Judeţul
Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA 

(540)

DIESELpoint Access

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260201;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04996
(151) 08.07.2010
(732) CARNARU ALIN CONSTANTIN,

Str. Uioara nr. 3, bl. M2, sc. 5, et. 10,
ap. 198, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) TICHIR AURELIAN, Str. Crinului
nr. 8, Judeţul Ilfov, , LOCALITATEA
CHITILA ROMANIA 

(540)

AQUAGEEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05021
(151) 08.07.2010
(732) S.C. WIROM GAS S.A., Str. Popa

Savu nr. 77, 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)

Gaze pentru fiecare casă

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Combustibili gazoşi prin conducte.
35 Comercializarea şi administrarea
comercială cu combustibili gazoşi; lucrări de
birou; administraţie comercială; publicitate.
39 Distribuţie şi furnizare de combustibili
gazoşi prin conducte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05022
(151) 08.07.2010
(732) S.C. WIROM GAS S.A., Str. Popa

Savu nr. 77, 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)

WIROM

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270524;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Combustibili gazoşi prin conducte.
35 Comercializarea şi administrarea
comercială cu combustibili gazoşi; lucrări de
birou; administraţie comercială; publicitate.
39 Distribuţie şi furnizare de combustibili
gazoşi prin conducte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05005
(151) 08.07.2010
(732) S.C. LIDAS S.R.L., Sat. Mineri, Jud.

Tulcea ,  827211 ,  COMUNA
SOMOVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Mini Feast Covrigei cu tărâţe

(591) Culori revendicate:maro, galben, alb,
auriu, crem, kaki

  
(531) Clasificare Viena:050702;
080108;
250119;
270502;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie, şi anume: grisine, covrigei,
cozonaci, batoane, chifle, cornuri, colaci,
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biscuiţi, blaturi pentru pizza, blaturi pentru
tort, gogosi, brioşe, fursecuri, saleuri, turta
dulce, strudele, plăcinte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciaie; administratie comercială;
organizarea de expoziţii şi târguri cu scop
comercial sau publicitar; servicii de
marketing, marketing direct, activităţi de
studiere a pieţei şi de sondaj; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permitând
consumatorilor să le vadă si să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05008
(151) 08.07.2010
(732) S.C. BILBOR MINERAL WATER

S.R.L., Bd. Biruinţei Nr. 89, Judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

Bariera de vest creată de Natură pentru a
proteja Apa Minerală Bilbor din Harghita.

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

  
(531) Clasificare Viena:060601;

061901;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04997
(151) 08.07.2010
(732) S.C. OSCAR DOWNSTREAM

S.R.L., Str. Atomiştilor nr. 14, Judeţul
Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA 

(540)

DIESELpoint Acces

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260201;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
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siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04998
(151) 08.07.2010
(732) S.C. OSCAR DOWNSTREAM

S.R.L., Str. Atomiştilor nr. 14, Judeţul
Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA 

(540)

OSCAR Downstream The Sense of Value

(591) Culori revendicate:negru, albastru
închis, albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260201;
270515;
290104;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05009
(151) 08.07.2010
(732) S.C. BILBOR MINERAL WATER

S.R.L., Bd. Biruinţei Nr. 89, Judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)
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Bariera de nord creată de Natură pentru
a proteja Apa Minerală Bilbor din
Harghita.

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:060101;
060102;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05010
(151) 08.07.2010
(732) S.C. BILBOR MINERAL WATER

S.R.L., Bd. Biruinţei Nr. 89, Judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

Bariera de Sud creată de Natură pentru a
proteja Apa Minerală Bilbor din Harghita

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro

  
(531) Clasificare Viena:061905;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05011
(151) 08.07.2010
(732) S.C. BILBOR MINERAL WATER

S.R.L., Bd. Biruinţei Nr. 89, Judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)
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Bariera de est creată de Natură pentru a
proteja Apa Minerală Bilbor din Harghita.

(591) Culori revendicate:verde, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:060101;
061919;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05012
(151) 08.07.2010
(732) S.C. BILBOR MINERAL WATER

S.R.L., Bd. Biruinţei Nr. 89, Judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

bilbor puritate din inima munţilor

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 3035 C)

  
(531) Clasificare Viena:260418;
290104;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05013
(151) 08.07.2010
(732) S.C. BILBOR MINERAL WATER

S.R.L., Bd. Biruinţei Nr. 89, Judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

bilbor apă din inima munţilor

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 3035 C)

(531) Clasificare Viena:260418;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05033
(151) 09.07.2010
(732) S.C. OMNILOGIC S.R.L., Str.

I.G.Duca nr. 36, Clădirea B1, Judeţul
Ilfov, 075100, OTOPENI ROMANIA

(540)

Ursii Negri

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05034
(151) 09.07.2010
(732) WORLD TRADE CENTER

BUCURESTI S.A., Piaţa Montreal nr.
10, sector 1, 011469, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

World Trade Gallery (Galeria de Comert
International)

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05035
(151) 09.07.2010
(732) WORLD TRADE CENTER

BUCURESTI S.A., Piaţa Montreal nr.
10, sector 1, 011469, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Paris - Bucureşti

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05036
(151) 09.07.2010
(732) WORLD TRADE CENTER

BUCURESTI S.A., Piaţa Montreal nr.
10, sector 1, 011469, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

World Trade Plaza (Sala de Conferinta
de Comert International)
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05037
(151) 09.07.2010
(732) S.C. MCS COMMUNICATIONS

S.R.L., Str. Nicolae G. Caramfil nr.
52-54, Corp B7, intrarea A, et. 1, B15,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bonus Club

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05040
(151) 09.07.2010
(732) S.C. ROMVAC COMPANY S.A.,

Sos. Centurii, nr. 7, Jud. Ilfov,
077190, ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

PARAKILL

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05038
(151) 09.07.2010
(732) S.C. PICNIC MEDIA S.R.L., Str.

Av. Radu Beller nr. 9, et. 2, ap. 8,
sector 1 , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PESCARUL ANULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate, agenţii de publicitate, reclamă
radio şi tv, închiriere spaţiu publicitar,
publicitate on-line.
41 Concursuri, organizare de concursuri;
realizarea şi producţia de programe şi emisiuni
de radio şi televiziune, publicare de reviste şi
ziare on-line. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05041
(151) 12.07.2010
(732) S.C. AGENTIA PALETTE

ADVERTISING S.R.L., Bd.Camil
Ressu nr.8, bl.1, sc.C, ap.83, sector 3,
31748, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
PROFESIONALĂ LEGAL 2M, Str.
George Enescu nr. 7, ap. 23, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

THE LASER TAG ARENA

  
(531) Clasificare Viena:020123;
270511;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
42 Decoraţiuni interioare, design, estetică
industrială.
45 Servicii juridice, drept de autor, proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05042
(151) 09.07.2010
(732) S.C. SZFASHION S.R.L., Str.

Lucian Blaga, nr. 7, et. 2, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

B fashion

  
(531) Clasificare Viena:270515;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor textile, a îmbrăcămintei, a
încălţămintei, articolelor pentru acoperirea
capului, permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Saloane de coafură, servicii de manichiură,
servicii de masaj, saloane de frumuseţe,
servicii SPA pentru sănătate, servicii de
specialitate în estetica facială, servicii de
solar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05043
(151) 09.07.2010
(732) S.C. TURDA SALINA DURGAU

S.A., Aleea Durgaului, nr. 7, Jud. Cluj,
, TURDA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Bdul.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

SALINA TURDA

  
(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
sunetelui sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;

fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05044
(151) 09.07.2010
(732) S.C. STYRON KERESKEDELMI

ES SZOLGALTATO KFT ,
Zsamboki utca Ipartelep, 2234, KOKA
UNGARIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Bdul.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

STYRON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05045
(151) 09.07.2010
(732) S.C. KEBAP SHOP S.R.L., Str. Stan

Judeţul, nr. 8, parter, ap. 2, cam. 2,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRISTOR kebap

(591) Culori revendicate:verde închis, teal,
cyan închis, gri închis, roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:080725;
270502;
270503;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate.
30 Cafea, ceai, cacao; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05046
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRIPHON GUARD S.R.L., Sat

Cotnari, Jud. Iaşi, , COM. COTNARI
ROMANIA 

(540)
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G & G4 GUARD

  
(531) Clasificare Viena:030301;
260118;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de bodyguarzi; agenţii de
detectivi; servicii de securitate computerizată
pentru setare de uz casnic; paznici de noapte;
servicii de identificare a persoanelor; servicii
private pentru situaţii de urgenţă; servicii de
îndrumare în legătură cu siguranţa în caz de
incendiu; servicii de siguranţă pentru
protejarea proprietăţii şi indivizilor; însoţirea
şi escortarea suspecţilor; servicii de
supraveghere locală a alarmelor de securitate
şi anti-efracţie; supravegherea edificiilor
industriale; servicii de supraveghere locală
anti-furt, supravegherea de alarme şi centre de
alarmă; servicii de însoţire a transporturilor de
valori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05047
(151) 09.07.2010
(732) S.C. TURDA SALINA DURGAU

S.A., Aleea Durgaului, nr. 7, Jud. Cluj,
, TURDA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Bdul.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

SALINA TURDA Poartă spre inima
Transilvaniei

(591) Culori revendicate:crem, negru

  
(531) Clasificare Viena:240920;
270508;
290112;  
(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
sunetelui sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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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
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05023
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Suferinţe vechi, Tratamente noi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05024
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OncoFort

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05025
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gral Medical

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05026
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CalcaneoFort

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05039
(151) 09.07.2010
(732) S.C. JURINDEX MEDIA S.R.L.,

Str. Otesani nr. 63, bl. T68, sc. A, et.
8, ap. 34, sector 2, 023565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUMEA JUSTIŢIEI

  
(531) Clasificare Viena:040521;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetarie; periodice;
publicaţii; reviste; reprezentări grafice;
tipărituri; ziare.
35 Agenţii de publicitate;  anunţuri

publicitare; căutare de informaţii în fişiere
informatice pentru terţi; compilarea
informaţiilor în fişiere electronice; gestiunea
afacerilor comerciale; publicitate; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; redactare
de texte publicitare; relaţii publice;
reproducerea de documente; sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice.
41 Fotografice; fotoreportaje; imagini digitale;
exploatarea publicaţiilor on-line descarcabile;
publicare de cărţi; publicare de texte, altele
decât textele publicitare; publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor; reporteri de
ştiri; seminarii.
42 Arta grafică şi design; conversia datelor şi
a documentelor; crearea şi întreţinerea
siturilor web pentru terţi; găzduirea siturilor
informatice (site-uri web); închirierea
serverelor web; motoare de căutare;
proiectarea sistemelor informatice; servere
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05027
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRAL MEDICAL
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(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:031107;
110301;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05028
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DialiFort

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05029
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FortLit

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05054
(151) 09.07.2010
(732) S.C. ANGA TRANS SECURITY

S.R.L., nr. 59, Judeţul Harghita,
537265, SÂNCRĂIENI ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

ANGA-TRANS SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:010104;
260305;
260315;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05055
(151) 09.07.2010
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

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

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

(540)

UNILEVER PUREIT MARVELLA

(591) Culori revendicate:indigo, gri

  
(531) Clasificare Viena:011515;
260118;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate pentru purificarea apei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05031
(151) 09.07.2010
(732) PRESCORNITOIU SILVIU

FLORIN, Bd. Gării nr. 4, sc. C, ap. 3,
, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

INSPORT

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor  şi  a programelor de
calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05032
(151) 09.07.2010
(732) S.C. OMNILOGIC S.R.L., Str.

I.G.Duca nr. 36, Clădirea B1, Judeţul
Ilfov, 075100, OTOPENI ROMANIA

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05056
(151) 14.07.2010
(732) S.C. MEDIEREA.RO S.R.L., Str.

Renaşterii nr. 2, bl. 8, sc. 1, ap. 7,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

MEDIEREA.RO

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire în general şi instruire în
domeniul medierii în particular; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05057
(151) 14.07.2010
(732) S.C. MEDIEREA.RO S.R.L., Str.

Renaşterii nr. 2, bl. 8, sc. 1, ap. 7,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

UNMR UNIUNEA NATIONALA A
MEDIATORILOR DIN ROMANIA

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

  
(531) Clasificare Viena:011108;
260201;
260418;
270511;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05048
(151) 09.07.2010
(732) STANCA DRAGOS, Str. Valeriu

Branişte nr. 56, bl. B, sc. B, et. 4, ap.
10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ro:newmedia 5.0

  
(531) Clasificare Viena:241701;
260117;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, ziare, reviste,
imprimate, caractere tipografice.
35 Publicitate; organizare de expoziţii şi
târguri cu scop comercial; editarea
periodicelor, ziarelor, revistelor.
41 Organizare de evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05058
(151) 09.07.2010
(732) SILVIU VASILE PRIGOANA, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, 030706,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROSAL SOFT

(591) Culori revendicate:verde ral,
galben-verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:130117;
270502;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Program pentru calculator, program
software pentru managementul firmei cu
modul specific activităţilor de protecţie a
mediului; soft integrat de gestiune şi
management a afacerii companiilor.
42 Licenţiere soft către companii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05059
(151) 09.07.2010
(732) S.C. LEVELPOINT SECURITY

S.R.L., Str. Măgura nr. 80bis, Judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

LEVELPOINT SECURITY
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(531) Clasificare Viena:270511;
270515;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesitaţi individuale, servicii de
protecţie si securitate, agenţi de detectivi,
escortă, pază nocturnă, cercetare privind
persoanele dispărute, pază contra incendiilor,
servicii funebre, de incinerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05049
(151) 09.07.2010
(732) S.C. PRIER CD INVEST S.R.L.,

Str. Veseliei nr. 41, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JUNTA DEL CAFE

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05050
(151) 09.07.2010
(732) S.C. PRIER CD INVEST S.R.L.,

Str. Veseliei nr. 41, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DULCIURI DE LA NONA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05051
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GUST GERMAN RO S.R.L.,

Str. Tudor Arghezi nr. 2, bl. MS2, sc.
C, et. 1, ap. 2, judeţul Argeş, 110347,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; catering
(produse alimentare şi băuturi), restaurante;
servicii de cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05052
(151) 09.07.2010
(732) S.C. GUST GERMAN RO S.R.L.,

Str. Tudor Arghezi nr. 2, bl. MS2, sc.
C, et. 1, ap. 2, judeţul Argeş, 110347,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Gust german catering şi restaurant cu
specific german

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:080503;
110320;
270511;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; catering
(produse alimentare şi băuturi), restaurante;
servicii de cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05053
(151) 09.07.2010
(732) S.C. PASTA GYERMELY S.R.L.,

Str. Harghitei nr. 77, judeţul Harghita,
530152, MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

GYERMELYI PASTE Vrei mai mult ?

  
(531) Clasificare Viena:090110;
250119;
270505;
270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Preparate din cereale, fidea; paste
alimentare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; prezentare
de produse; promovarea vânzărilor pentru
terţi; comercializare en-gros şi en-detail;
punerea împreună, spre beneficiul altora a
unei varietăţi de bunuri de uz alimentar,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere în magazine, la standuri
sau pe bază de comandă prin poştă, internet
sau alte mijloace de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05064
(151) 12.07.2010
(732) S.C. MIRO HOUSE S.R.L., Jud.

Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Sun Beach

  
(531) Clasificare Viena:270509;  

(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 05065
(151) 12.07.2010
(732) COSTEA CALIN GABRIEL, Str.

Poetului nr. 61, Judeţul Arad, , ARAD
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)

TIMIS TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05066
(151) 12.07.2010
(732) COSTEA CALIN GABRIEL, Str.

Poetului nr. 61, Judeţul Arad, , ARAD
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)

FESTIVALUL BERII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05067
(151) 12.07.2010
(732) S.C. MIKE INTERNATIONAL

S.R.L., Şos de Centură nr. 10, Jud.
Ilfov, , COMUNA STEFĂNEŞTII DE
JOS ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Bdul.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

RS ROYAL SOAP Premium THE
ULTIMATE LUXURY SOAP

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05068
(151) 12.07.2010
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, judetul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(540)

EFI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
(531) Clasificare Viena:071505;
260418;
270508;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

2 Vopsele lavabile şi alchidice, izolante,
ignifuge, lacuri, produse pentru prevenirea
coroziunii şideteriorării lemnului; materiale de
vopsit pentru construcţii.
7 Maşini şi maşini-unelte folosite în
construcţii şi amenajări.
8 Unelte şi scule acţionate manual folosite în
construcţii şi amenajări.
17 Materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, izolante, vată
minerală, folsite în construcţii.
19 Materiale de construcţii, plăci ceramice,
adezivi pentru construcţii.
35 Publicitate şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse din domeniul
materialelor de construcţii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;gestiunea
afacerilor comerciale în domeniul materialelor
de construcţii, finisaje şi amenajări interioare.
39 Transport; ambalarea, depozitarea
mărfurilor, distribuirea materialelor de
construcţii, finisaje şi amenajări interioare.
42 Creare şi menţinere de site-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05069
(151) 12.07.2010
(732) S.C. EUROGLOBAL SERVICES

S.R.L., Str. Triumfului, nr. 9, et. 1,
cam. 3, sect. 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TREI MACHEDONI

  

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

29 Lapte şi produse lactate.
35 Gestiunea afacerilor comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05095
(151) 12.07.2010
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolni

Mecholupy, 102 37, PRAHA 10
REPUBLICA CEHA 

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

(540)

ALGOSOLV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente, preparate farmaceurice pentru
uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 05093
(151) 14.07.2010
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

Chrysses Demetriades 284 Arch.
Makariou III Ave, 3105, LIMASSOL
CIPRU 

(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)
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GOLD chips

 
(531) Clasificare Viena:260118;
270515;  
(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; chipsuri cu diverse arome (sare,
pizza, brânză, caşcaval, paprica); alune şi
alune de pădure prăjite, nuci preparate,
migdale preparate, arahide preparate, fistic
prăjit, seminţe preparate; curmale, smochine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05070
(151) 12.07.2010
(732) ASOCIATIA GRUP ASOCIATIV

P E N T R U  P R O T E C T I A
CONSUMATORULUI, Str. Sibiu,
nr. 33, bl. Z11, sc. 1, et. 2, ap. 18, sect.
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGAPPC

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:030716;
051304;
240109;
290112;  
(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.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05094
(151) 12.07.2010
(732) V A L E N T I N A  V I O L E T A

LARMARAUD, Str. Gării de Nord
nr. 6-8, bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 24, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ROXANA IORGA, Str. Emanoil
Porumbaru nr. 80, et. 1, ap. 3, sector 1,
, 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)

corso valentina Milano

  
(531) Clasificare Viena:270515;  

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

18 Produse de marochinărie.
25 Încălţăminte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
încălţămintei şi a produselor de marochinărie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; oferirea spre vânzare, vânzarea cu
ridicata sau cu amănuntul a încălţămintei şi a
produselor de marochinărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05096
(151) 12.07.2010
(732) TRAMONTINA S.A. CUTELARIA,

Rua 25 de Setembro, RS, 1020,
CARLOS BARBOSA BRAZILIA 

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

(540)

TRAMONTINA

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

clase:
8 Greble (unelte manuale); greble (de nisip);
berbeci (unelte manuale); daraci (unelte
manuale); şurubelniţe; chei de piuliţe (unelte
de mână); canciocuri; cupe (unelte manuale);
instrumente tăietoare pentru piese tubulare
(unelte manuale); cuţite; maşini de tuns
gazonul (instrumente manuale); scule pentru
tăiat (unelte manuale); orice unelte de tăiat cu
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margini ascuţite (unelte manuale); tacâmuri;
sape (unelte manuale); săpăligi; unelte pentru
altoire (manuale); tesle (unelte); unelte pentru
extragerea ciulinilor (manuale); unelte pentru
săpat (manuale); spatule (unelte manuale);
oţeluri de ascuţit; cuţite; instrumente de mână,
acţionate manual; poansoane (unelte
manuale); furculiţe; unelte de grădină,
acţionate manual; securi; topoare; ciocane
(unelte manuale); hârleţe (unelte manuale);
lopeţi; unelte de perforare (manuale); veselă
de argint (cuţite, furculiţe şi linguri); tacâmuri
de masă (cuţite, furculiţe şi linguri); foarfeci;
cleşti.
11 Sobe; aparate şi instalaţii pentru gătit;
forme tubulare pentru gătit; vase pentru gătit;
maşini de gătit (aparate de încălzit); linii de
gătit pentru bucătărie (cuptoare); bazine
pentru spălare manuală ( partea instalaţiilor
sanitare); chiuvete.
20 Decoraţii detaşabile; mobilă; matriţe pentru
mobilă (nemetalice); elemente de montaj
nemetalice; mobilier (şcolar); scaune (cu
spătar); birouri; scaune; borduri din plastic
pentru mobilă; fişete (mobilă); aşternuturi de
pat cu excepţia lenjeriei; matriţe nemetalice
(matriţe); tejghele (mese); banei (mobilă);
paravane (mobilă); banei (mobilă); lăzi din
lemn sau plastic; paturi; elemente de mobilier
din lemn; pupitre (mobilă); mese; mobilă (de
birou); rafturi de mobilă; mânere nemetalice
(de cuţite).
21 Servicii de cafea; cafetiere neelectrice;
servicii de ceai; zaharniţe; sfeşnice; inele
pentru şervetele; deschizătoare de sticle;
bazine (recipiente); bazine (boluri); galeţi; tăvi
pentru uz casnic; trepieduri (ustensile de
masă); bătătoare neelectrice; cutii pentru
dulciuri; cafetiere neelectrice; articole din
ceramică pentru uz casnic; halbe de bere;
coşuri pentru uz casnic; boluri pentru ceai;
ceainice; filtre pentru ceai; filtre; linguri (-
fusiforme) pentru utilizare în bucătărie; pahare
pentru băut; cupe; agitatoare (shakers); matriţe

pentru gheaţă (mulaje); suporturi de masă
pentru cuţite; stative (plate din fier); pistoane
pentru curăţarea ţevilor de scurgere blocate;
perii pentru obiecte; perii; mopuri; ştergătoare
de praf (pentru mobilă); spatule (ustensile
pentru bucătărie): presă de usturoi (ustensile
de bucătărie); vase pentru flori; matriţe
ustensile pentru bucătărie); sticle; tigăi (pentru
prăjit); cupe (pentru fructe); carafe; frapiere;
suporturi grătar; site (ustensile de bucătărie);
mănuşi pentru grădinărit; borcane din sticlă
(baloane din sticla); coşuri de gunoi; căzi;
perii (pentru spălat vase); tacâmuri, altele
decât cuţite, furculiţe şi linguri; vase pentru
unt; vase ermetice sub presiune (oale sub
presiune) neelectrice; oale pentru gătit; ciururi
(ustensile de bucătărie); piepţeni; farfurioare;
piperniţe; veselă de porţelan; suporturi pentru
şervetele; dispenser hârtie igienică; casete
pentru săpun; oale; farfurii; oale sub presiune
(vase ermetice sub presiune) neelectrice;
răzătoare (ustensile casnice); baloane din
sticlă (containere); containere casnice sau
pentru utilizare în bucătărie; containere de
bucătărie; sticle (frigorifice); aspersoare;
dispensere (de săpun): recipiente pentru
săpun; tirbuşoane; boluri pentru salată;
recipiente pentru sare; grătare pentru uscarea
rufelor; suporturi grill; tocător din lemn pentru
bucătărie; scânduri pentru spălat; planşete
pentru pâine; mese (de călcat); cupe; sticle
vidate; boluri de sticlă; forme pentru tarte;
vase pentru legume; mixere pentru bucătărie,
neelectrice; ustensile pentru uz casnic;
ustensile pentru bucătărie; tacâmuri, altele
decât cuţite, furculiţe şi linguri; ustensile
pentru toaletă; vaze; mături.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05097
(151) 12.07.2010
(732) S.C. DAAS IMPEX S.R.L., Str.

Negru Vodă nr. 42A, jud. Prahova,
2000, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

DAAS mereu mai buni

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1805C), auriu (pantone 875C)

  
(531) Clasificare Viena:260101;
260418;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor pentru industriile horeca şi
retail (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Depozitarea şi transportul mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05098
(151) 12.07.2010
(732) NEUTROGENA CORPORATION,

5760 West 96th Street, 90045, LOS
ANGELES S.U.A. CALIFORNIA

(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)

NEUTROGENA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate nemedicamentoase de îngrijire
facială şi corporală a pielii, preparate pentru
îngrijirea părului,produse cosmetice şi
preparate pentru tratamentul acneei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05071
(151) 12.07.2010
(732) S.C. IRIS COMPANY S.A., Str.

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

(540)

ARTISAN DU PAIN 1937
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(531) Clasificare Viena:270511;
270711;  
(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 05099
(151) 12.07.2010
(732) S.C. B & L FORTIS GUARD

S.R.L., Str. Primăverii nr. 2, sc. 9,
ap.329, judeţul Cluj, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Str. M.
Kogălniceanu nr.17, bl.C4, et.7,
Judeţul Braşov BRASOV

(540)

B & L FORTIS GUARD S.R.L.

  
(531) Clasificare Viena:260116;
261113;
270515;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
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 05072
(151) 12.07.2010
(732) S.C. BOMBONIERA S.R.L., Str.

Aleea Complexului nr. 14, Sat Carcea,
Judeţul Dolj, , COMUNA CARCEA
ROMANIA 

(540)

CIPI

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270509;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, rulade,
prăjituri, bomboane, caramele.
35 Publicitate; reclamă şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor de patiserie şi
cofetărie, ruladelor, prăjiturilor, bomboanelor
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şi caramelelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05091
(151) 12.07.2010
(732) S.C. BRICO EXPERT S.R.L., Calea

Vitan nr. 112-114, sector 4, 031299,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

primo 1

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270711;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini
artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziţii extinctoare; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinati/e
industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,

lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; cabluri şi fire metalice
neelectrice; articole de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; tuburi metalice; case de bani;
produse metalice necuprinse în alte clase.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare;
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare);
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;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
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conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ i i
transportabile nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale pentru curăţare; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată;
sticlărie (cu excepţia sticlei de construcţie),
porţelan şi faianţă, necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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
pentru pomul de Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe,
plante şi flori naturale; alimente pentru
animale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05073
(151) 12.07.2010
(732) S.C. BOMBONIERA S.R.L., Str.

Aleea Complexului nr. 14, Sat Carcea,
Judeţul Dolj, , COMUNA CARCEA
ROMANIA 

(540)

CIPI EUCA - MINT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, rulade,
prăjituri, bomboane, caramele.
35 Publicitate; reclamă şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor de patiserie şi
cofetărie, ruladelor, prăjiturilor, bomboanelor
şi caramelelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05074
(151) 12.07.2010
(732) S.C. BOMBONIERA S.R.L., Str.

Aleea Complexului nr. 14, Sat Carcea,
Judeţul Dolj, , COMUNA CARCEA
ROMANIA 

(540)

CIPI MENTINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, rulade,
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prăjituri, bomboane, caramele.
35 Publicitate; reclamă şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor de patiserie şi
cofetărie, ruladelor, prăjiturilor, bomboanelor
şi caramelelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05092
(151) 12.07.2010
(732) S.C. BRICO EXPERT S.R.L., Calea

Vitan nr. 112-114, sector 4, 031299,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

optimo

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270502;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini
artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută; îngrăşăminte pentru pământ;
compoziţii extinctoare; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinati/e
industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe

pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; cabluri şi fire metalice
neelectrice; articole de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; tuburi metalice; case de bani;
produse metalice necuprinse în alte clase.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare;
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare);
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;
case înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
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19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ ii
transportabile nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale pentru curăţare; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată;
sticlărie (cu excepţia sticlei de construcţie),
porţelan şi faianţă, necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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
pentru pomul de Crăciun.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe,
plante şi flori naturale; alimente pentru
animale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de

silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05075
(151) 12.07.2010
(732) S.C. BOMBONIERA S.R.L., Str.

Aleea Complexului nr. 14, Sat Carcea,
Judeţul Dolj, , COMUNA CARCEA
ROMANIA 

(540)

BOMBO JELLY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, rulade,
prăjituri, bomboane, caramele.
35 Publicitate; reclamă şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor de patiserie şi
cofetărie, ruladelor, prăjiturilor, bomboanelor
şi caramelelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05076
(151) 12.07.2010
(732) PATRONATUL UNIMPRESA -

UNIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE IN ROMANIA, Str.
Ştefan Mihăileanu, nr. 1, (colţ cu P-ţa.
Sfântul Ştefan, nr. 6), sect. 2, 023998,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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UNIMPRESA ROMANIA UNIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE IN
ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, consultanţă, cercetarea pieţei,
cercetări pentru afaceri, asistenţă în
managementul şi conducerea afacerilor,
sprijin în conducerea afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, consultanţă pe
probleme legate de personal, informaţii şi
sfaturi comerciale, contabilitate, cronică
publicitară, publicitate, materiale publicitare,
distribuţie publicitară, date referitoare la
afaceri, informaţii pentru afaceri, expertize în
afaceri, estimare în afaceri comerciale, relaţii
publice, studiul pieţei, căutare de sponsorizări.
41 Colocvii (organizare şi conducere),
conferinţe (organizare şi conducere), congrese
(organizare şi conducere), corespondenţă
(învăţământ), seminarii, spectacole, orientare
profesională, educaţie, cursuri,formare
practică, informaţii în materie de educaţie,
instruire, organizare de baluri.
45 Servicii legale, asistenţă, consiliere,
cercetare legală, mediere, arbitraj; activităţi
privitoare la reprezentarea membrilor în faţa
organismelor terţe interne şi internaţionale;
activităţi privitoare la reprezentarea
membrilor în faţa organismelor şi entităţilor
statale interne şi internaţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05077

(151) 12.07.2010
(732) STOICESCU ADRIAN PETRU, Str.

Iuliu Maniu, nr. 14, bl. A1, sc. A, ap.
17, Jud. Alba, 510094, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

PILLFED

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270509;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05100
(151) 13.07.2010
(732) GOGORICI IRIS LUCIA, Str.

Povernei nr. 28-30, et. 2, ap. 6, sector
1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IN CULISELE PSIHOTERAPIEI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci PARTEA l/2010

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05101
(151) 13.07.2010
(732) S.C. EUROPEAN PROJECT

CONSULTING S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 62 A, Tronson D, parter,
spaţiu birouri D9, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIFFERENTIATED YOURSELF (FII
DIFERIT)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05102
(151) 13.07.2010
(732) S.C. EUROPEAN PROJECT

CONSULTING S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 62 A, Tronson D, parter,
spaţiu birouri D9, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROPA CAFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05103
(151) 13.07.2010
(732) ANA PREDESCU, Bdul. Iuliu Maniu

nr. 107, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Salonul Auto Online (SAO)
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Publicaţii, reviste, periodice, afişe,
banner-e; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee. 
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
mijloace electronice, prin ntermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate radiofonică;
publicitate televizată; afişaj; publicitate prin
banner-e; difuzare de anunţuri publicitare;
distribuire şi difuzare de material publicitar
(eşantioane, broşuri, prospecte, imprimate,
banner-e); închiriere de spaţii publicitare;
redactare de texte publicitare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web;
consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05082
(151) 12.07.2010
(732) S.C. AGRECAR S.R.L., Str. Simion

Bărnuţiu, nr. 16, Jud. Cluj, 401124,
TURDA ROMANIA 

(540)

Îngheţată londoneză

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05083
(151) 12.07.2010
(732) S.C. STATIUNEA MONEASA S.A.,

Bd. Revoluţiei, nr. 78, Jud. Arad,
310025, ARAD ROMANIA 

(540)

STAŢIUNEA MONEASA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05084
(151) 12.07.2010
(732) S.C. ADI CENTER S.R.L., Str.

Unirii Nr.134,Jud.Suceava, , VATRA
DORNEI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

covrigi bucovineni şi răvaşe bucovinene

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

  
(531) Clasificare Viena:080108;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05104
(151) 13.07.2010
(732) RUSU ADRIAN PETRU, Bdul.

Traian nr. 29, ap. 36, Judeţul
Maramureş, 442750, 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)

ŢARA MEA

  
(531) Clasificare Viena:260101;
260418;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05105
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., Str.

Barajului nr. 52, Jud. Vîlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

Râureni magiun de prune

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
argintiu, alb, albastru închis (pantone
273 C)

  
(531) Clasificare Viena:020901;
050714;
260418;
270511;
290115;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05085
(151) 12.07.2010
(732) S.C. ECRO S.R.L., Str. Precupeţii

Vechi nr. 6, sector 2, 020685,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
ALEEA ALEXANDRU 20A,ET.2,
CAMERA 2, SECT.1 BUCURESTI

(540)

SIRIUS SMART GRID SOLUTIONS
SGS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
Blue 72C), portocaliu (pantone
Orange 21C)

  
(531) Clasificare Viena:010105;
270507;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat; în
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special pentru sau asociat cu echipamente,
produse sau sisteme complexe pentru
producerea , transportul, distribuţia,
comercializarea energiei electrice.
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, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; în special echipamente, produse
sau sisteme complexe pentru producerea,
transportul, distribuţia, comercializarea
energiei electrice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; în special asociate cu producerea,
transportul, distribuţia, comercializarea
energiei electrice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; în special
asociate cu transportul, distribuţia,
comercializarea energiei electrice.
40 Tratament de materiale; în special în
legătură cu echipamente, produse sau sisteme
complexe asociate cu producerea, transportul,
distribuţia, comercializarea energiei electrice.
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;
în special în legătură cu echipamente, produse
sau sisteme complexe asociate cu producerea,
transportul, distribuţia, comercializarea

energiei electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05106
(151) 13.07.2010
(732) SIMA VIOREL EMIL, Str. Vidini,

nr.2, bl.50, sc.1,et.2, ap.9, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Str. M.
Kogălniceanu nr.17, bl.C4, et.7,
Judeţul Braşov BRASOV

(540)

Bucureşteanul

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05086
(151) 12.07.2010
(732) S.C. ECRO S.R.L., Str. Precupeţii

Vechi nr. 6, sector 2, 020685,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
ALEEA ALEXANDRU 20A,ET.2,
CAMERA 2, SECT.1 BUCURESTI

(540)

SIRIUS SMART GRID SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
Blue 72C), portocaliu (pantone
Orange 21C)

  
(531) Clasificare Viena:010105;
270507;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat; în
special pentru sau asociat cu echipamente,
produse sau sisteme complexe pentru
producerea, transportul, distribuţia,
comercializarea energiei electrice.
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, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; în special echipamente, produse
sau sisteme complexe pentru producerea,
transportul, distribuţia, comercializarea
energiei electrice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; în special asociate cu producerea,
transportul, distribuţia, comercializarea
energiei electrice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; în special
asociate cu transportul, distribuţia,
comercializarea energiei electrice.
40 Tratament de materiale; în special în
legătură cu echipamente, produse sau sisteme
complexe asociate cu producerea, transportul,
distribuţia, comercializarea energiei electrice.
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;
în special în legătură cu echipamente, produse
sau sisteme complexe asociate cu producerea,
transportul, distribuţia, comercializarea
energiei electrice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05087
(151) 12.07.2010
(732) S.C. ONT CARPATI AIRTOUR

S.R.L., Bd. G-ral. Gh. Magheru, nr. 7,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ONT Carpaţi Airtour

(591) Culori revendicate:verde, albastru
deschis, albastru

(531) Clasificare Viena:010512;
071110;
180501;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05088
(151) 12.07.2010
(732) S.C. FIBA TRADING COMPANY

IMPEX S.R.L., Sos. Giurgiului, nr.
118, sect. 4, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MC Chicken

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

  
(531) Clasificare Viena:030703;
260118;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, covrigi, patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică, preparare
alimente şi băuturi pentru consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05089
(151) 12.07.2010
(732) S.C. FIBA TRADING COMPANY

IMPEX S.R.L., Sos. Giurgiului, nr.
118, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LAZOPAN

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
portocaliu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci PARTEA l/2010

  (531) Clasificare Viena:050311;
071522;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, covrigi, patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică, preparare
alimente şi băuturi pentru consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05090
(151) 12.07.2010
(732) S.C. TEKSO FRIG ROMANIA

S.R.L., Sos. Giurgiului, nr. 118, sect.
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEKSO

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor de mobilier, echipamente
profesionale, textile, accesorii, cosmetice
pentru hoteluri, pentru restaurante, pentru
birouri şi pentru spălătorii de rufe (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

le vadă şi să le cumpere comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05114
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ROMBIZ IMPEX S.R.L., Str.

Sutaşului nr. 20 A, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOURLIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje terestre; cuplaje şi organe de
transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre); unelte agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci PARTEA l/2010

(210) M 2010 05107
(151) 13.07.2010
(732) S.C. COMPLEX BRASOV S.R.L.,

Str. Nicolae Balcescu nr.49, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Str. M.
Kogălniceanu nr.17, bl.C4, et.7,
Judeţul Braşov BRASOV

(540)

OMEGA STAR

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05115
(151) 13.07.2010
(732) S.C. TRANSTEXTILE 2008 GRUP

S.R.L., Str. Darabani nr. 10, camera 4,
sector 3, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DLSZL

(531) Clasificare Viena:020123;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05108
(151) 13.07.2010
(732) S.C. BRACON GRUP S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 56, bl. 52, sc. B,
ap. 9, Judeţul Braşov, BRAŞOV
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Str. M.
Kogălniceanu nr.17, bl.C4, et.7,
Judeţul Braşov BRASOV

(540)

CĂLDURĂ DIN LEMN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05110
(151) 13.07.2010
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(540)

TONINO

  
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05111
(151) 13.07.2010
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(540)

DE LIVIO

  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05112
(151) 13.07.2010
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(540)
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Crema de Focşani
  
(531) Clasificare Viena:030403;
270501;  
(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 05113
(151) 13.07.2010
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L., Str.

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(540)

BURIC

  
(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 05116
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ROLIANG PRODCOM S.R.L.,

Str. Ripiceni, nr. 2, bl. 12, sc. 1, et. 2,
ap. 12, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SIMFOXY

  
(531) Clasificare Viena:270501;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05117
(151) 13.07.2010
(732) S . C .  N E W  G R A N G E

CONSULTING S.R.L., Str. Codrii
Neamţului nr. 13, bl. NB 1 bis, sc. 1,
et. 10, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DRUMUL LUNG SPRE CIMITIRUL
VESEL FESTIVAL INTERCULTURAL
DE TRADIŢIE MARAMUREŞANĂ
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05118
(151) 13.07.2010
(732) S.C. RICKY IMPEX S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 54A, Judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

RICH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Biciclete.
35 Publicitate; administraţie afacerilor; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05119
(151) 13.07.2010
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
I l fov ,  COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

HOLA

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05120
(151) 13.07.2010
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
I l fov ,  COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

FLAVIA PASSINI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05121
(151) 13.07.2010
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
I l fov ,  COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05122
(151) 13.07.2010
(732) S.C. GETIKA SERVICE SISTEM

S.R.L., Str. Înclinată nr. 99, camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURITY PROTECTIVE SERVICES

  
(531) Clasificare Viena:030716;
240109;  
(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 05123
(151) 13.07.2010
(732) GHEOCA GHEORGHE, Str.

Înclinată  nr. 99, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REKON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05124
(151) 13.07.2010
(732) S.C. GETIKA SERVICE SISTEM

S.R.L., Str. Înclinată nr. 99, camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GETIKA SERVICE SISTEM
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(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 05125
(151) 13.07.2010
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr.93-95, sector 4,
040323, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRAUMEISTER (MAISTRU BERAR)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05126
(151) 13.07.2010
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr.93-95, sector 4,
040323, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAPITAN

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05127
(151) 13.07.2010
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr.93-95, sector 4,
040323, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEQUILERO'S (BERE CU TEQUILA)

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 05128
(151) 13.07.2010
(732) CIUBUC DOREL MARIAN, Str.

Mugurului, nr. 58, Jud. Constanţa,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) LETA CRISTINA, Str. Dragoslavele,
nr. 1B, bl. A1, sc. B, ap. 35, Jud.
Constanţa, CONSTANŢA ROMANIA

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

(540)
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AUTO GROUP SEGURO

(591) Culori revendicate:albastru, alb

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

clase:
37 Reparaţii autoturisme şi motociclete;
service auto şi moto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05134
(151) 13.07.2010
(732) LEFTER RADU, Aleea Cetăţuia nr.

4, bl. M18, sc. 2, ap. 122, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TONY RAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05135
(151) 13.07.2010
(732) TANASE IONUT, Calea Giuleşti nr.

109, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 51, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SA ZAMBIM IMPREUNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, activităţi culturale, instruire,
educaţie, activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05129
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ARTDECO S.R.L., Str.

Târgoviştei nr. 10, judeţul Prahova,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

artDECO

(591) Culori revendicate:alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a ceasurilor
şi bijuteriilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
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cumpere comod, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05130
(151) 13.07.2010
(732) S .C.  DATA NETWORK S

ADVANCED SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 14, et. 1 şi
mansardă, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DNA SOLUTIONS

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05136
(151) 13.07.2010
(732) QUEISSER PHARMA GMBH &

CO. KG, Schleswiger Strasse 74,
24941, FLENSBURG GERMANIA 

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

(540)

HEPABIL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice
pentru uz medical.
30 Ceai.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05137
(151) 13.07.2010
(732) TROPICANA PRODUCTS, INC.,

1001, 13th Avenue East, 33506,
BRADENTON S.U.A. FLORIDA

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

(540)

Tropicana
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(531) Clasificare Viena:050314;
260418;
270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Sucuri de fructe şi băuturi din sucuri de
fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05131
(151) 14.07.2010
(732) S.C. SOFT MENTOR S.R.L., Str.

Maşina de Pâine nr.12, bl.OD39, sc.A,
ap.2, sector 2, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

mentor

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

clase:
9 Suporturi magnetice şi optice înregistrate cu
programe de calculator; programe de
calculator înregistrate.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; creare şi menţinere
site pe internet şi baze de date; elaborarea
programelor de calculator; programare pentru
calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05138
(151) 13.07.2010
(732) TANASE IONUT, Calea Giuleşti nr.

109, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 51, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRUPA LUI BILUŢĂ să zâmbim
împreună

 
(531) Clasificare Viena:020107;
270507;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, activităţi culturale, instruire,
educaţie, activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05132
(151) 13.07.2010
(732) C O S T A C H E  M A R I A N

CONSTANTIN, Str. Levănţica nr. 40,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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IRI Heinrig

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05139
(151) 13.07.2010
(732) S.C. IQUEST TECHNOLOGIES

S.R.L., Str. Moţilor nr. 6-8, Jud. Cluj,
400001, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

speak to me

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:241521;
270508;
270515;
290103;  
(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 05140
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ELENA STAR MODELS

S.R.L., Bdul. Iuliu Maniu nr. 12, bl.
M16, sc. 1, et. 8, ap. 51, sector 6,
061073, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MISS ROMANIAN BEAUTY (Miss
Frumusete Romana)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05141
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ASPIS OLIVES S.R.L., Bdul.

Timişoara nr. 82, Complex Continent
Marine Enterprise, clădire birouri, et.
5, sector 6, 061334, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLACK OLIVES ASPIS MASLINE
NEGRE

(591) Culori revendicate:roşu, alb, bej,
galben, negru, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:050317;
050719;
270502;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ulei de măsline; măsline conservate. 
31 Măsline neprelucrate. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
măslinelor proaspete şi conservate, a
preparaterlor din măsline şi a derivatelor (ulei
de măsline), cu excepţia transportului lor,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05142
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ABC S.R.L., Str. Alecu Russo

nr. 7, Judeţul Galaţi, 805300, TECUCI
ROMANIA 

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

(540)
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ABC BORŞ DE PUTINĂ

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:250119;
270511;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Borş obţinut din fermentaţia naturală a
tărâţei de grâu printr-un procedeu special. 
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor sus menţionate permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05143
(151) 13.07.2010
(732) S.C. ATTECCO CLUB S.A., Şos.

Vergului nr. 19A, bl. K1, et. 3, ap. 14,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OXYGEN BOWLING & BILIARD
CLUB

  
(531) Clasificare Viena:260205;

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

clase:
41 Exploatarea sălilor de joc (bowling, biliard,
spaţiu de joacă pentru copii, activităţi de
jocuri de noroc şi pariuri).
43 Servicii de alimentaţie publică (restaurant
şi bar).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05144
(151) 14.07.2010
(732) S.C. SBS BROADCASTING

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

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

(540)

Kiss Kiss in the Mix

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hartie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substante de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
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informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio şi de televiziune; exploatarea
publicaţiilor electronice on-line nedes-
cărcabile; publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05145
(151) 14.07.2010
(732) S.C. UNITED ROMANIAN

BREWERIES BEREPROD S.R.L.,
Bdul. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, et. 1,
ap. 24, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Capitala Verde

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

  
(531) Clasificare Viena:070124;
270501;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05146
(151) 14.07.2010
(732) P R O V I S I O N  S O F T W A R E

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

(540)

ProCert

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci PARTEA l/2010

(531) Clasificare Viena:010102;
260113;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
41 Educaţie; instruire în domeniul IT.
42 Servicii de consultanţă în domeniul
securităţii IT.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05160
(151) 14.07.2010
(732) S.C. BELA IMPEX S.R.L., Bdul.

Tomis nr. 253, bl. T1, sc. A, et. 1, ap.
6, Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

HAI HUI

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

  

(531) Clasificare Viena:010313;
050504;
050701;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Alune, arahide, fistic, seminţe de floarea
soarelui, seminţe de dovleac toate acestea
prăjite şi/sau neprăjite, sărate şi sau/nesărate,
miez de seminţe de floarea soarelui şi de
seminţe de dovleac preaparate pentru consum;
migdale, nuci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05154
(151) 14.07.2010
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, jud Valcea, , RAMINCU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

INTEGRAL SANATOASA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05147
(151) 14.07.2010
(732) S.C. BINDER INTERNATIONAL

SERVICES S.R.L., Str. Coralilor nr.
69e, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

naturals ULTRA SOFT

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05161
(151) 14.07.2010
(732) FORNEA OANA ANDREEA, Str.

Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, sc. F, et.
3, ap. 57, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIOROMÂNIA

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314;
260115;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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
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cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05162
(151) 14.07.2010
(732) S.C. BANGSONIC S.R.L., Str. Casin

nr. 29, Judeţul Galaţi, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Bangsonic

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05155
(151) 14.07.2010
(732) S . C .  H O R T I C O L A

INTERNATIONAL SEVIS S.R.L.,
Şos. Sibiului nr. 48, judeţul Sibiu,
555300, CISNĂDIE ROMANIA 

(540)

BIO SEVIS HORTICOLA
INTERNATIONAL

  
(531) Clasificare Viena:030413;
260118;  
(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 05156
(151) 14.07.2010
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, jud Valcea, , RAMINCU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

SANATOASA DE TE LINGI PE
DEGETE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05148
(151) 14.07.2010
(732) S.C. STOV SECURITY S.R.L.,

Calea Moşilor, nr. 253, bl. 53, sc. 2, et.
8, ap. 61, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STOV SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, vişiniu,
gri

  
(531) Clasificare Viena:240117;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor (servicii de pază şi
protecţie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05157
(151) 14.07.2010
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, jud Valcea, , RAMINCU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

SANATATEA VINE MANCAND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05159
(151) 14.07.2010
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.

Siret nr. 95, et. 1, sect. 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA TV

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270515;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05164
(151) 14.07.2010
(732) S.C. FRANCESCA INDUSTRIES

S.A., Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 185,
300, PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Voglia di colori

(591) Culori revendicate:negru (black C),
roz (Pantone 219 C), alb (white C)

  
(531) Clasificare Viena:050521;
270507;
270508;
290113;  
(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
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05165
(151) 14.07.2010
(732) BLANĂ MARIUS MIHAI, Str.

Castanului bl. 61, sc. A, ap. 10, judeţul
Braşov, , FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

MONITOR Ziarul Ţării Făgăraşului

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011511;
011725;
260418;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice şi cotidian, reviste,
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suplimente (tipărituri), pliante, broşuri,
almanahuri, programe de televiziune şi radio
tipărite.
35 Lucrări de birou; sondaje de opinie,
reprezentanţă (publicitate); activităţi de
import-export; editarea şi publicarea de texte
publicitare; servicii de abonamente; servicii de
redactare şi tehnoredactare, tratamentul de
text.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; organizarea de
loterii, tombole.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; agenţii de turism (cu excepţia
cazării), în special distribuirea de publicaţii.
40 Tratament de materiale; legătorie de cărţi
şi publicaţii, activităţi de tipografie şi
poligrafie.
41 Servicii de bibliotecă; editarea şi
publicarea de texte altele decât cele
publicitare, producţia de programe radio,
fonice şi televiziune, pregătire personal,
traduceri, imprimări de casete audio-video şi
dischete, compact discuri, reportaje,
înregistrări şi filmări video.
42 Grafică cu copyright.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05163
(151) 14.07.2010
(732) MARCULESCU FLORENTINA,

Str. Av. Jipa Ionescu nr. 50, Judeţul
Ialomiţa, , URZICENI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Dino PUFULETI 100% natural

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

  
(531) Clasificare Viena:020508;
210101;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Preparate făcute din cereale; pufuleţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05166
(151) 14.07.2010
(732) S.C. EDITURA KRITERION

S.R.L., Str. Traian Mosoiu nr. 44, ap.
3, Judeţul Cluj, 400132, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

KRITERION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 05167
(151) 14.07.2010
(732) S.C. EDITURA KRITERION

S.R.L., Str. Traian Mosoiu nr. 44, ap.
3, Judeţul Cluj, 400132, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:030324;
200701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05168
(151) 14.07.2010
(732) S.C. MAGNES PROPERTIES

S.R.L., Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 35,
et. 3, ap. 7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PB POWER BALANCE
PERFORMANCE TECHNOLOGY

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270515;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05169
(151) 14.07.2010
(732) S.C. CONCEPTIA WORLD S.R.L.,

Drumul Poana Pietrei nr. 15-19, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PB POWER BALANCE
PERFORMANCE TECHNOLOGY
AUTHENTIC GENUINE
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(531) Clasificare Viena:260118;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi 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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a

materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 05170
(151) 14.07.2010
(732) ASOCIATIA YACHT CLUB

SPORTIV ROMANIA ,  St r .
Precupeţii Vechi nr. 28, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
Campionatul National de Yachting

Offshore

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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