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CERERI DE Mărci publicate în BOPI nr 9/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05368
13.09.2010 S.C. ENGELMI S.R.L. Hello, Cuky's!

2 M 2010
05369

13.09.2010 S.C. ENGELMI S.R.L. X snacks

3 M 2010
05386

14.09.2010 S.C. VIXEN'S S.R.L. VIXEN STUDIO

4 M 2010
05510

09.09.2010 S.C. CARSYSTEM ROMANIA
S.R.L.

GOLD CAR

5 M 2010
05984

09.09.2010 RENALO INVESTMENTS
LIMITED

Okazii.ro

6 M 2010
05988

09.09.2010 RENALO INVESTMENTS
LIMITED

trafic

7 M 2010
05887

09.09.2010 FLOREA STEFAN MFW Male Fashion Week

8 M 2010
06219

14.09.2010 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA TINUTUL
BUZAULUI

A.D.I. ŢINUTUL BUZĂULUI

9 M 2010
06451

09.09.2010 S.C. NBG LEASING IFN S.A. NBG LEASING Membră a Grupului
National Bank of Greece

10 M 2010
06457

15.09.2010 S.C. ALMEKA S.R.L. ALMECA

11 M 2010
06458

15.09.2010 S.C. ALMEKA S.R.L. ALMECA

12 M 2010
06459

15.09.2010 S.C. ALMEKA S.R.L. ALMECA

13 M 2010
06473

09.09.2010 S.C. ONEDIA DISTRIBUTION
S.R.L.

PUTEREA NATURII

14 M 2010
06480

09.09.2010 FUNDATIA STIINTIFICA SI A
CULTURII INOVATIONALE
PENTRU PERFORMANTA
INSTITUTUL ROMAN DE
INVENTICA - IRIIS

BLAZONUL MOLDAV FUNDATIA
IRIIS

15 M 2010
06474

09.09.2010 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

16 M 2010
06481

09.09.2010 FUNDATIA STIINTIFICA SI A
CULTURII INOVATIONALE
PENTRU PERFORMANTA
INSTITUTUL ROMAN DE
INVENTICA - IRIIS

INSTITUTUL ROMAN DE
INVENTICA DIN IASI FUNDATIA
IRIIS
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17 M 2010
06475

09.09.2010 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

COLIBRI

18 M 2010
06476

09.09.2010 S.C. INSTRUMADE S.R.L. INSTRUMADE

19 M 2010
06482

09.09.2010 S.C. ROMPAK S.R.L. BAKER'S AID

20 M 2010
06477

09.09.2010 S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU
S.A.

S.C. PAZĂ PUBLICA GIURGIU S.A.

21 M 2010
06478

09.09.2010 GIB GABRIEL INTREPRINDERE
INDUSTRIALA

COZIA PRODUSE TARANESTI

22 M 2010
06483

10.09.2010 S.C. NEW MEGA PRESS ART
DISTRIBUTIONS S.R.L.

MEGAPRESS

23 M 2010
06484

09.09.2010 NELL EXPERT S.R.L. NELLEXPERT CONTABILITATE
CONSULTANTA AUDIT

24 M 2010
06485

09.09.2010 DORU CRIN TRIFOI CONFIDES

25 M 2010
06486

10.09.2010 S.C. DINAMIC TAXI S.R.L. DINAMIC TAXI 9344

26 M 2010
06487

10.09.2010 RAIL SECURITY S.R.L. RAIL SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

27 M 2010
06488

10.09.2010 S.C. MIHAELA SI FLORIN
S.R.L.

Mihaela si Florin

28 M 2010
06489

10.09.2010 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. SANIVOS 20 CE

29 M 2010
06490

10.09.2010 FUNDATIA SIBIU JAZZ
FESTIVAL

GALELE STUDENTESTI DE JAZZ

30 M 2010
06491

10.09.2010 FUNDATIA SIBIU JAZZ
FESTIVAL

CONCURSUL SIBIU JAZZ
FESTIVAL

31 M 2010
06492

10.09.2010 FUNDATIA SIBIU JAZZ
FESTIVAL

CONCURSUL/GALA FORMATIILOR
STUDENTESTI DE JAZZ DIN
ROMANIA

32 M 2010
06493

10.09.2010 S.C. LUCKSIM INVENT S.R.L. MAI IEFTIN NU SE POATE!!!
SHOPPING LA CONFISCATE

33 M 2010
06494

10.09.2010 S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L. Romar-CoAudit Constanta

34 M 2010
06495

10.09.2010 S.C. LUCKSIM INVENT S.R.L. CONFISCATE
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35 M 2010
06496

10.09.2010 S.C. NOUVEAU STUDIO S.R.L. ADY'S STUDIO

36 M 2010
06497

10.09.2010 MAZARS CONSULTING S.R.L. M MAZARS e-Tax

37 M 2010
06498

10.09.2010 STOICESCU CONSTANTIN
STEFAN

TP

38 M 2010
06500

10.09.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. DOM' PROFESOR

39 M 2010
06501

10.09.2010 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. URBAN JUNGLE

40 M 2010
06510

13.09.2010 S.C. SICERAM S.A. SMALTO

41 M 2010
06511

13.09.2010 S.C. SICERAM S.A. TERRA ANTIQUA

42 M 2010
06502

15.09.2010 S.C. PRODPROSPER S.R.L. Prodprosper Mereu pe gustul tău!

43 M 2010
06503

13.09.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

BIHARIA

44 M 2010
06504

13.09.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

SACUIENI

45 M 2010
06505

13.09.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

SEBIŞ

46 M 2010
06506

13.09.2010 POLEC ADRIAN ALEXANDRIN GROUP-ON.RO

47 M 2010
06507

13.09.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

SÂMBĂTA

48 M 2010
06508

13.09.2010 POLEC ADRIAN ALEXANDRIN WORLD SYNERGY TRAVEL

49 M 2010
06509

13.09.2010 POLEC ADRIAN ALEXANDRIN GROUPON

50 M 2010
06512

13.09.2010 S.C. PROFY STYLE S.R.L. PROFY

51 M 2010
06513

13.09.2010 S.C. DORDAN COMPANY
S.R.L.

fiona de lux

52 M 2010
06514

13.09.2010 S.C. DRISTOR KEBAB S.R.L. DRISTOR KEBAP DIN 1999

53 M 2010
06515

13.09.2010 GODEANU MARIUS
0.00CERGA COSTINEL LIVIU

PIZZA MY WAY

54 M 2010
06519

13.09.2010 DUMITRA DECEBAL ADRIAN elPizzador
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55 M 2010
06516

13.09.2010 S.C. CUGET LIBER S.A. ADOLESCENTUL

56 M 2010
06517

13.09.2010 S.C. BUSINESS INDEED S.R.L. MIAKI

57 M 2010
06518

13.09.2010 S.C. BUSINESS INDEED S.R.L. SOHO MONACO

58 M 2010
06520

14.09.2010 S.C. PROINTERMED S.R.L. GLIA acasă şi la câmp

59 M 2010
06528

13.09.2010 STROE BOGDAN MAXIMILIAN Labyrinth.ro

60 M 2010
06529

13.09.2010 S.C. DRAMIR E COMINGEN
S.R.L.

GISELLE

61 M 2010
06522

13.09.2010 S.C. TERMOCONSTRUCT
S.R.L.

TERMOCONSTRUCT
CONSTRUCTII, AMENAJARI

62 M 2010
06530

13.09.2010 S.C. MASM CONSULTING
S.R.L.

CODY fină şi pufoasă

63 M 2010
06523

13.09.2010 SOCIETATEA STIINTIFICA
CYGNUS - CENTRU UNESCO

METAMORFOZE

64 M 2010
06524

13.09.2010 SOCIETATEA STIINTIFICA
CYGNUS - CENTRU UNESCO

ŞCOALA PE ROŢI

65 M 2010
06525

13.09.2010 S.C. PRO COMOD SHOES
S.R.L.

PJShoes

66 M 2010
06526

13.09.2010 CONSTANTIN ANDREEA
CRISTINA

RHEA COSTA

67 M 2010
06531

13.09.2010 S.C. COMFORT HOUSE IMOB
S.R.L.

inCentru

68 M 2010
06527

13.09.2010 CONSTANTIN ANDREEA
CRISTINA

MALVENSKY

69 M 2010
06532

13.09.2010 S.C. MISTER ACHIM S.R.L. la studio

70 M 2010
06533

13.09.2010 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO METROPOLIS ÎŢI
UMPLE BUZUNARELE

71 M 2010
06544

14.09.2010 S.C. SECURITY STRIKE
GUARD S.R.L.

SS GUARD

72 M 2010
06545

14.09.2010 S.C. LIBRA BANK S.A. LIBRA LB BANK Banca Profesiilor
Liberale

73 M 2010
06546

14.09.2010 ASOCIATIA EVRIKA-INAINTE SI
DUPA ORELE DE CLASA

EVRIKA! ÎNAINTE ŞI DUPĂ ORELE
DE CLASĂ
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74 M 2010
06547

14.09.2010 S.C. AKA GROUP SAFETY
AGENCY S.R.L.

SAFETY AGENCY AKA GROUP
PROFESIONALISM SI INCREDERE

75 M 2010
06548

14.09.2010 S.C. DIGITRONIX S.R.L. strollers.ro ONLINE BEBE
SUPERSTORE

76 M 2010
06534

14.09.2010 CIOFICA FLORIN
0.00ŞOHAN DUMITRU

BACK TO the 80's fest

77 M 2010
06549

14.09.2010 S.C. ASIL S.R.L. HILLPACK

78 M 2010
06550

14.09.2010 NICOLAESCU DRAGOS
0.00CODREAN HORIA
0.00MARINECI ELENA

Life after Work (VIATA DUPA
MUNCA)

79 M 2010
06551

14.09.2010 BARTIC SIMONA MANUELA MAGAZINUL DE GALERII

80 M 2010
06554

14.09.2010 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. DIFERENT LAWYERS

81 M 2010
06553

14.09.2010 ROMASTRU TRADING S.R.L. MOYTOR

82 M 2010
06552

14.09.2010 WELLINGHAM LIMITED maxtar

83 M 2010
06555

14.09.2010 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. DIFERENT BUSINESS PEOPLE

84 M 2010
06535

14.09.2010 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE Instant

85 M 2010
06556

14.09.2010 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. BIOTISSIMA

86 M 2010
06536

14.09.2010 S.C. TENGDA TRADING S.R.L. Valurile marii

87 M 2010
06537

14.09.2010 S.C. TENGDA TRADING S.R.L. ANCORA DE AUR

88 M 2010
06538

14.09.2010 S.C. DILET CO S.R.L. MAKE MEZELARU

89 M 2010
06557

14.09.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

DOAR ROMÂNIA

90 M 2010
06539

14.09.2010 S.C. KRAVYS MEAT
SOLUTIONS S.R.L.

KRAVYS meat solutions

91 M 2010
06558

14.09.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

LOG IN ROMÂNIA

92 M 2010
06540

15.09.2010 INTERCAR SERVICES 3001
S.R.L.

ic 3001
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93 M 2010
06541

15.09.2010 INTERCAR SERVICES 3001
S.R.L.

INTERCAR SERVICES 3001

94 M 2010
06542

14.09.2010 NOVARTIS AG PLANTEXAN

95 M 2010
06543

14.09.2010 NOVARTIS AG PLANTEDUO

96 M 2010
06560

14.09.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

TUNING ROMÂNIA

97 M 2010
06561

14.09.2010 S.C. OMV PETROM
MARKETING S.R.L.

OMV SERVICE CORNER

98 M 2010
06562

14.09.2010 S.C. OMV PETROM
MARKETING S.R.L.

SERVICE CORNER

99 M 2010
06574

15.09.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. UrinoProtect

100 M 2010
06563

14.09.2010 S.C. OMV PETROM S.A.

101 M 2010
06575

15.09.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. SeptOral

102 M 2010
06576

15.09.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. SupraMax

103 M 2010
06577

15.09.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. ColonProtect

104 M 2010
06578

15.09.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. ArtroProtect

105 M 2010
06579

15.09.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Sustimul

106 M 2010
06580

15.09.2010 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Calcidin

107 M 2010
06581

15.09.2010 OSTERREICHISCHES
CONTROLLER-INSTITUT
(VEREIN FUR FORSCHUNG,
ENTWICKLUNG UND
AUSBILDUNG)

Controller-Institut Romania
Controlling Finance Management

108 M 2010
06559

15.09.2010 S.C. POL - COM CARANSEBEŞ
S.R.L.

S.C. POL - COM CARANSEBEŞ
S.R.L. PROTECŢIE ŞI GARDĂ

109 M 2010
06564

15.09.2010 S.C. POOL-UL DE ASIGURARE
IMPOTRIVA DEZASTRELOR
NATURALE S.A.

PAID

110 M 2010
06565

15.09.2010 S.C. STEWARD SECURITY
S.R.L.

STEWARD SECURITY
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111 M 2010
06566

15.09.2010 S.C. CENTRUL REGIONAL DE
SECURITATE S.R.L.

CRS CENTRUL REGIONAL DE
SECURITATE

112 M 2010
06567

15.09.2010 S.C. SEMIH TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

Star Soft

113 M 2010
06582

15.09.2010 S.C. GEDEON RICHTER
ROMÂNIA S.A.

RichterVita MeGaBene

114 M 2010
06568

15.09.2010 CIOBOTARU TUDOR STEFAN CASA BRANCOVENEASCA

115 M 2010
06569

15.09.2010 S.C. INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

www.icdapicultura.ro

116 M 2010
06570

15.09.2010 S.C. INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCURESTI

117 M 2010
06583

15.09.2010 S.C. SIDE GROUP S.R.L. Rapido professional

118 M 2010
06571

15.09.2010 S.C. INTERPRIME
PROPERTIES S.R.L.

InterPRIME PROPERTIES

119 M 2010
06572

15.09.2010 CEPI IANCU CEPI

120 M 2010
06596

15.09.2010 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

bring more to your business
MANAGEMENT AND
ORGANISATION OF RESOURCES
AND EMPLOYEES

121 M 2010
06573

15.09.2010 S.C. SUDARC S.R.L. Sudarc Ploieşti

122 M 2010
06584

15.09.2010 BREUER RADU VASILE CARDU BUSINESS

123 M 2010
06585

15.09.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. MENSTROLIN

124 M 2010
06597

15.09.2010 S.C. CASA
NICULESCU-SERVICII
FUNERARE S.R.L.

CASA NICULESCU SERVICII
FUNERARE

125 M 2010
06587

15.09.2010 BALOG BELLU CATALIN IOAN MEDCARD

126 M 2010
06598

15.09.2010 CALINET PETRE MARIANA
DANIELA

CUNUNA PETROLULUI

127 M 2010
06588

15.09.2010 S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE S.A.

S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE SA FOCŞANI

128 M 2010
06592

15.09.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

Zilele Lipatti
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129 M 2010
06600

15.09.2010 S.C. WINERO S.R.L. UMA UNICUS, MEMORABILE,
AMPLUS, VINUM

130 M 2010
06593

15.09.2010 MEDOCHEMIE ROMANIA
S.R.L.

SNIP

131 M 2010
06594

15.09.2010 NBR VALAHIA S.R.L. HV HOTELUL VOIEVOZILOR

132 M 2010
06599

15.09.2010 S.C. WINERO S.R.L.

133 M 2010
06595

15.09.2010 PAZARA CRISTINA PRODUS IN ROMANIA

134 M 2010
06601

15.09.2010 BOBEICA GHENADIE WINE OF ROMANIA

135 M 2010
06591

15.09.2010 S.C. PRO GRANIT TRADING
S.R.L.

TMAX VOCE SI DATE

136 M 2010
06589

15.09.2010 S.C. PRO GRANIT TRADING
S.R.L.

TMAX MOBILITATE SI VITEZA

137 M 2010
06590

15.09.2010 S.C. PRO GRANIT TRADING
S.R.L.

TMAX WIRELESS DE BANDA
LARGA
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(210) M 2010 05368
(151) 13.09.2010
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

nr. 165, Jud Galaţi, GALATI
ROMANIA 

(540)

Hello, Cuky's!

(531) Clasificare Viena:270509;
270510;  
(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 05369
(151) 13.09.2010
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

nr. 165, Jud Galaţi, GALATI
ROMANIA 

(540)

X snacks
  
(531) Clasificare Viena:260407;
260418;
260424;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05386
(151) 14.09.2010
(732) S.C. VIXEN'S S.R.L., Str. Iancu

Ragalu, Judeţul Iaşi, IAŞI ROMANIA

(540)

VIXEN STUDIO

(591) Culori revendicate:violet, negru

  
(531) Clasificare Viena:260424;
270501;
290112;  
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(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.
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 05510
(151) 09.09.2010
(732) S.C. CARSYSTEM ROMANIA

S.R.L., Sat Chiajna Str. Industriilor nr.
12, Judeţul Ilfov, COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(540)

GOLD CAR

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05984
(151) 09.09.2010
(732) R E N A L O  I N V E S T M E N T S

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

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

(540)

Okazii.ro

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
562C), roşu (pantone 1665C),
portocaliu (pantone 1375C), verde
(pantone 367C)

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270509;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line şi
publicitate off-line, reclamă, afişe, bannere
on-line şi off-line; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţi, referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
crearea şi administrare pagină de internet.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05988
(151) 09.09.2010
(732) R E N A L O  I N V E S T M E N T S

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

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

(540)

trafic

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), negru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line şi

publicitate off-line, reclamă, afişe, bannere
on-line şi off-line; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţi, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
crearea şi administrare pagină de internet.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05887
(151) 09.09.2010
(732) FLOREA STEFAN, Str. Decebal 73,

ap. 6, Jud. Cluj, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

MFW Male Fashion Week
  
(531) Clasificare Viena:270511;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse din hârtie, carton, tipărituri cu
prezentări de modă, produse din materiale
plastice pentru ambalaje, necuprinse in alte
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clase.
41 Activităţi culturale, de divertisment,
fashion; organizarea şi producerea de
prezentări de modă, organizarea si producerea
de spectacole, expoziţii de modă şi concursuri
în scop educativ şi de divertisment; servicii de
orientare professională şi de consiliere în
domeniul modei; redactarea şi publicarea de
texte referitoare la modă, altele decât cele
publicitare; publicarea on-line de reviste şi
broşuri de modă masculină.
42 Crearea şi dezvoltarea de site-uri de modă
şi de prezentări de modă: servicii de arta
grafică şi design; servicii de design
vestimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06219
(151) 14.09.2010
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA TINUTUL
BUZAULUI, Sat Modreni, judeţul
Buzău, 1270666, COMUNA VALEA
SALCIEI ROMANIA 

(540)

A.D.I. ŢINUTUL BUZĂULUI

(591) Culori revendicate:albastru, verde

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

clase:
35 Servicii de publicitate; distribuire de
materiale publicitare.

36 Servicii privind atragerea de fonduri
(colectare).
39 Organizarea de călătorii.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale; activităţi educaţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06451
(151) 09.09.2010
(732) S.C. NBG LEASING IFN S.A., Str.

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

(540)

NBG LEASING Membră a Grupului
National Bank of Greece

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06457
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ALMEKA S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr. 669, BRAILA
ROMANIA 

(540)
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ALMECA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:250119;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06458
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ALMEKA S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr. 669, BRAILA
ROMANIA 

(540)

ALMECA

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:250119;  
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06459
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ALMEKA S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr. 669, BRAILA
ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:250119;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06473
(151) 09.09.2010
(732) S.C. ONEDIA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Baia Mare, nr. 2, bl. 4, sc.
A, ap. 14, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PUTEREA NATURII

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

(531) Clasificare Viena:030114;
270502;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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 06480
(151) 09.09.2010
(732) FUNDATIA STIINTIFICA SI A

CULTURII INOVATIONALE
PENTRU PERFORMANTA
INSTITUTUL ROMAN DE
INVENTICA - IRIIS, nr. 227, judeţul
Iaşi, 707280, LETCANI ROMANIA 

(540)

BLAZONUL MOLDAV FUNDATIA
IRIIS
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(591) Culori revendicate:bleu (pantone
294C), galben (122C), verde (pantone
350C

  
(531) Clasificare Viena:010302;
010706;
030413;
030701;
030709;
260118;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; lapte şi produse lactate. 
30 Ceai, zahăr, orez, tapioca, sago; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie;miere, sosuri
(condimente); mirodenii. 
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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 06474
(151) 09.09.2010
(732) ORANGE BRAND SERVICES

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

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

(540)

(300) Prioritate invocată:
 /26.04.2010/MD
  
(531) Clasificare Viena:030709;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
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instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; aparate şi instrumente de
televiziune şi radio; transmitatoare şi
receptoare pentru difuzare de telecomunicaţii,
radio şi televiziune; aparate pentru acces la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date;
carduri magnetice neinregistrate şi
preînregistrate; carduri de date; carduri de
memorie; carduri smart; carduri conţinând
microprocesoare; carduride circuite integrate;
carduri electronice de identificare; carduri de
telefoane; carduri de credit de telefoane;
carduri de credit; carduri de debit; carduri
pentru jocuri electronice create pentru a fi
utilizate cu telefoanele; unităţi CD-ROM;
purtătoare magnetice, digitale şi optice de
date; medii magnetice, digitale şi optice de
înregistrare şi stocare de date (neînregistrate şi
preînregistrate); softuri de calculator furnizate
de pe Internet; publicaţii electronice
(descărarcabile) furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe Internet; soft de
calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite
conectarea la baze de date, la reţele de arii
locale şi la Internet; soft de calculator pentru
permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţă şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii,
reţele de calculator şi forumuri electronice;
soft de jocuri de calculator; muzică digitală
(descarcabilă) furnizata de la o baza de date
computerizată sau de pe Internet; muzică
digitală (descarcabilă) furnizata de pe
web-site-uri de Internet MP3; dispozitive
pentru redarea de muzică recepţionată de pe

Internet; aparate de redare MP3; programe de
fotografii, de poze, de grafică, de sunete
sincron; de filme, de programe video si
audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line
sau de Ia baze de date de calculator sau de pe
Internet sau de pe site-uri de Internet; aparate
şi instrumente de monitorizare de la distanţă;
soft de calculator folosite în monitorizarea de
la distanţă; transmitatoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; accesorii pentru telefoane şi
pentru handsets de telefoane; adaptoare pentru
a fi folosite cu telefoane; încărcătoare de
baterie de folosire cu telefoane; unităţi
incorporând un difuzor montate în birou sau în
automobil pentru a permite unui handsets de
telefon să fie folosit hands-free; suporturi
pentru handsets de telefon montate în
automobile; huse şi cutii adaptate special
pentru păstrarea sau transportul telefoanelor
portabile şi echipamentelor şi accesoriilor de
telefoane; agende personale computerizate;
antene; baterii; microprocesoare; tastaturi;
modemuri; calculatoare; ecrane de afişare;
sisteme electronice de poziţionare globală;
aparate şi instrumente electronice de navigare,
de localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
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radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
aparate şi echipamente de jocuri electronice;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare, aparatură
audiovizuală şi echipamente şi aparatură
pentru jocuri electronice; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirectionare a apelurilor, de mesagerie
vocală, de informaţii şi de poştă electronică;
transmiterea, predarea şi recepţionarea
unetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii electronice de predare a
mesajelor; servicii de informare on-line legate
de telecomunicaţii; servicii de interschimbare
de date; transfer de date prin telecomunicaţii;
servicii de comunicare prin satelit; servicii de
difuzare; difuzare sau transmitere de programe
radio sau televiziune şi de filme, de programe
de teleshopping şi de cumpărături pe internet;
servicii de videotext, de teletext si de date
video; difuzare şi predare de conţinuturi
multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii
de videoconferinţă; servicii de videotelefonie;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe de calculator şi de orice
alte date; furnizarea de acces utilizatorilor la
Internet; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii sau link-uri Ia Internet sau la
baze de date; furnizarea de acces utilizatorilor
la internet (service providers); furnizarea şi
operarea de conferinţe, de grupuri de discuţii
şi chat rooms electronice; furnizarea de acces
la site-ul web de muzică digitală pe Internet;

furnizarea de acces la site-uri web MP3 pe
Internet; predarea de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea de acces la
infrastructurii de telecomunicaţii pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la teleconunicatii;
transmiterea de mesaje şi imagini ajutată de
calculator; comunicaţii prin intermediul
calculatorului; servicii de agenţii de ştiri;
transmitere de noutăţi şi informaţii de afaceri
curente; angajarea, leasing-ul sau închirierea
de aparate, instrumente, instalaţii sau
componente pentru folosirea în furnizarea
serviciilor menţionate mai sus; servicii de
sfătuire, informare şi consultant în legătură cu
toate cele menţionate mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design referitoare la acestea;
servicii de cercetare de laborator; proiecte de
management al cercetării, design şi
dezvoltare; cercetare, design şi dezvoltare de
produs; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, design şi dezvoltare cu privire la
calculatoare, la programe de calculator, la
sisteme de calculator, la soluţii pentru aplicaţii
software de calculator, la sisteme de procesare
de date, la management de date, la sisteme de
procesare a informaţiei computerizate, la
servicii de comunicaţii, la soluţii de
comunicaţii, la aplicaţii de comunicare, la
interfeţe de sisteme şi reţele de comunicaţii şi
furnizarea de consultanţă tehnică; informaţii şi
sfaturi referitoare la cele de mai sus; testare
tehnică; testare industrială; pregătirea de studii
tehnice; servicii de calculatoare; abdatare şi
design de hardware de calculator, întreţinere,
abdatarea şi designe de firmware de
calculator, de software de calculator şi de
programe de calculator; servicii de
programare a calculatoarelor; pregătirea şi
furnizarea de informaţii în legătura cu
calculatoare şi facilităţi de reţele de
calculatoare; servicii de sfaturi tehnice şi
consultanţă în domeniul tehnologiei
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informaţiei şi telecomunicaţiilor; design şi
dezvoltare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
servicii de management al calculatorului;
servicii de suport operaţional pentru reţele de
calculatoare, pentru reţele de telecomunicaţii
şi pentru reţele de transmisii de date; servicii
on-line pentru calculatoare; servicii de
programare furnizate on-line; furnizarea
accesului la o reţea electronică on-line pentru
extragerea de informaţii; închirieri de
calculatoare; design, desenare şi scriere
autorizată, toate pentru compilarea de pagini
web pe Internet; servicii de creare de imagini
virtuale şi interactive; crearea, operarea şi
menţinerea bazelor de date, intranet-urilor şi
site-urilor web; găzduirea de site-uri de web
pentru terţi; instalare şi întreţinere de soft
pentru calculator; leasing de timp de acces la
o bază de date computerizată; leasing de timp
de acces la forumuri de calculator în cadrul
cărora se folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de service pe
Internet (ISP); compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, de pagini web şi de portaluri pentru
logare de text, de imagini şi de
muzicaăfurnizate fie prin calculatoare fie prin
telefoane mobile; furnizarea de servicii şi de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.bazelor de date,
intranet-urilor si site-urilor web; găzduirea de
site-uri de web pentru terţi; instalare si
întreţinere de soft pentru calculator; leasing de
timp de acces la o baza de date computerizata;
leasing de timp de acces la forumuri de
calculator in cadrul cărora se folosesc note si
mesaje si la reţele de calculator; servicii de
furnizare de service pe Internet [1SP];

compilarea, crearea si menţinerea de registru
de nume de domenii; crearea, operarea si
menţinerea de site-uri web, de pagini web si
de portaluri pentru logare de text, de imagini
si de muzica furnizate fie prin calculatoare fie
prin telefoane mobile; furnizarea de servicii si
de consiliere on-iine dintr-o baza de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare si de
consiliere in legătura cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06481
(151) 09.09.2010
(732) FUNDATIA STIINTIFICA SI A

CULTURII INOVATIONALE
PENTRU PERFO RM ANTA
INSTITUTUL ROMAN DE
INVENTICA - IRIIS, nr. 227, judeţul
Iaşi, 707280, LETCANI ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL ROMAN DE INVENTICA
DIN IASI FUNDATIA IRIIS

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020116;
020316;
260118;
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290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; organizare şi conducere
de conferinţe; publicare de cărţi; producţia de
texte înregistrare video-audio; producţie de
informaţie pe suport audio-video; realizare de
filme; exploatare de publicaţii electronice;
servicii de imaginerie numerică; locaţie de
camere video şi bandă video, fotografi,
servicii de micro-editare activităţi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor, măsurări (calibrări), servicii şi
analize chimice, consultanţă în arhitectură,
consultanţă în domeniul hardware,
programarea calculatoarelor, sisteme de
proiectare asistată, consultanţă programe de
calculator, design de interior, grafică, găzduire
site-uri, site-uri de calculator web, design
industrial, consultanţă în domeniul inginerie,
cercetare în fizică, studii în proiecte tehnice,
control al calităţii, cercetare şi dezvoltare
biologică, cercetarea în domeniul protecţiei
mediului cercetare tehnică, testare material,
autentificare opere de artă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06475
(151) 09.09.2010
(732) ORANGE BRAND SERVICES

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

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

(540)

COLIBRI

(300) Prioritate invocată:
 /26.04.2010/MD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunicaţii  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; aparate şi instrumente de
televiziune şi radio; transmitatoare şi
receptoare pentru difuzare de telecomunicaţii,
radio şi televiziune; aparate pentru acces la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
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toate fiind purtătoare magnetice de date;
carduri magnetice neinregistrate şi
preînregistrate; carduri de date; carduri de
memorie; carduri smart; carduri conţinând
microprocesoare; carduride circuite integrate;
carduri electronice de identificare; carduri de
telefoane; carduri de credit de telefoane;
carduri de credit; carduri de debit; carduri
pentru jocuri electronice create pentru a fi
utilizate cu telefoanele; unităţi CD-ROM;
purtătoare magnetice, digitale şi optice de
date; medii magnetice, digitale şi optice de
înregistrare şi stocare de date (neînregistrate şi
preînregistrate); softuri de calculator furnizate
de pe Internet; publicaţii electronice
(descărarcabile) furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe Internet; soft de
calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite
conectarea la baze de date, la reţele de arii
locale şi la Internet; soft de calculator pentru
permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţă şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii,
reţele de calculator şi forumuri electronice;
soft de jocuri de calculator; muzică digitală
(descarcabilă) furnizata de la o baza de date
computerizată sau de pe Internet; muzică
digitală (descarcabilă) furnizata de pe
web-site-uri de Internet MP3; dispozitive
pentru redarea de muzică recepţionată de pe
Internet; aparate de redare MP3; programe de
fotografii, de poze, de grafică, de sunete
sincron; de filme, de programe video si
audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line
sau de Ia baze de date de calculator sau de pe
Internet sau de pe site-uri de Internet; aparate
şi instrumente de monitorizare de la distanţă;
soft de calculator folosite în monitorizarea de
la distanţă; transmitatoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de

telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; accesorii pentru telefoane şi
pentru handsets de telefoane; adaptoare pentru
a fi folosite cu telefoane; încărcătoare de
baterie de folosire cu telefoane; unităţi
incorporând un difuzor montate în birou sau în
automobil pentru a permite unui handsets de
telefon să fie folosit hands-free; suporturi
pentru handsets de telefon montate în
automobile; huse şi cutii adaptate special
pentru păstrarea sau transportul telefoanelor
portabile şi echipamentelor şi accesoriilor de
telefoane; agende personale computerizate;
antene; baterii; microprocesoare; tastaturi;
modemuri; calculatoare; ecrane de afişare;
sisteme electronice de poziţionare globală;
aparate şi instrumente electronice de navigare,
de localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
aparate şi echipamente de jocuri electronice;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare, aparatură
audiovizuală şi echipamente şi aparatură
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pentru jocuri electronice; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirectionare a apelurilor, de mesagerie
vocală, de informaţii şi de poştă electronică;
transmiterea, predarea şi recepţionarea
unetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii electronice de predare a
mesajelor; servicii de informare on-line legate
de telecomunicaţii; servicii de interschimbare
de date; transfer de date prin telecomunicaţii;
servicii de comunicare prin satelit; servicii de
difuzare; difuzare sau transmitere de programe
radio sau televiziune şi de filme, de programe
de teleshopping şi de cumpărături pe internet;
servicii de videotext, de teletext si de date
video; difuzare şi predare de conţinuturi
multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii
de videoconferinţă; servicii de videotelefonie;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe de calculator şi de orice
alte date; furnizarea de acces utilizatorilor la
Internet; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii sau link-uri Ia Internet sau la
baze de date; furnizarea de acces utilizatorilor
la internet (service providers); furnizarea şi
operarea de conferinţe, de grupuri de discuţii
şi chat rooms electronice; furnizarea de acces
la site-ul web de muzică digitală pe Internet;
furnizarea de acces la site-uri web MP3 pe
Internet; predarea de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea de acces la
infrastructurii de telecomunicaţii pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la teleconunicatii;
transmiterea de mesaje şi imagini ajutată de
calculator; comunicaţii prin intermediul
calculatorului; servicii de agenţii de ştiri;
transmitere de noutăţi şi informaţii de afaceri
curente; angajarea, leasing-ul sau închirierea

de aparate, instrumente, instalaţii sau
componente pentru folosirea în furnizarea
serviciilor menţionate mai sus; servicii de
sfătuire, informare şi consultant în legătură cu
toate cele menţionate mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design referitoare la acestea;
servicii de cercetare de laborator; proiecte de
management al cercetării, design şi
dezvoltare; cercetare, design şi dezvoltare de
produs; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, design şi dezvoltare cu privire la
calculatoare, la programe de calculator, la
sisteme de calculator, la soluţii pentru aplicaţii
software de calculator, la sisteme de procesare
de date, la management de date, la sisteme de
procesare a informaţiei computerizate, la
servicii de comunicaţii, la soluţii de
comunicaţii, la aplicaţii de comunicare, la
interfeţe de sisteme şi reţele de comunicaţii şi
furnizarea de consultanţă tehnică; informaţii şi
sfaturi referitoare la cele de mai sus; testare
tehnică; testare industrială; pregătirea de studii
tehnice; servicii de calculatoare; abdatare şi
design de hardware de calculator, întreţinere,
abdatarea şi designe de firmware de
calculator, de software de calculator şi de
programe de calculator; servicii de
programare a calculatoarelor; pregătirea şi
furnizarea de informaţii în legătura cu
calculatoare şi facilităţi de reţele de
calculatoare; servicii de sfaturi tehnice şi
consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei şi telecomunicaţiilor; design şi
dezvoltare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
servicii de management al calculatorului;
servicii de suport operaţional pentru reţele de
calculatoare, pentru reţele de telecomunicaţii
şi pentru reţele de transmisii de date; servicii
on-line pentru calculatoare; servicii de
programare furnizate on-line; furnizarea
accesului la o reţea electronică on-line pentru
extragerea de informaţii; închirieri de
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calculatoare; design, desenare şi scriere
autorizată, toate pentru compilarea de pagini
web pe Internet; servicii de creare de imagini
virtuale şi interactive; crearea, operarea şi
menţinerea bazelor de date, intranet-urilor şi
site-urilor web; găzduirea de site-uri de web
pentru terţi; instalare şi întreţinere de soft
pentru calculator; leasing de timp de acces la
o bază de date computerizată; leasing de timp
de acces la forumuri de calculator în cadrul
cărora se folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de service pe
Internet (ISP); compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, de pagini web şi de portaluri pentru
logare de text, de imagini şi de
muzicaăfurnizate fie prin calculatoare fie prin
telefoane mobile; furnizarea de servicii şi de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.bazelor de date,
intranet-urilor si site-urilor web; găzduirea de
site-uri de web pentru terţi; instalare si
întreţinere de soft pentru calculator; leasing de
timp de acces la o baza de date computerizata;
leasing de timp de acces la forumuri de
calculator in cadrul cărora se folosesc note si
mesaje si la reţele de calculator; servicii de
furnizare de service pe Internet [1SP];
compilarea, crearea si menţinerea de registru
de nume de domenii; crearea, operarea si
menţinerea de site-uri web, de pagini web si
de portaluri pentru logare de text, de imagini
si de muzica furnizate fie prin calculatoare fie
prin telefoane mobile; furnizarea de servicii si
de consiliere on-iine dintr-o baza de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare si de
consiliere in legătura cu toate serviciile

menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06476
(151) 09.09.2010
(732) S.C. INSTRUMADE S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 6, judeţul
Timişoara, 300195, TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

INSTRUMADE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06482
(151) 09.09.2010
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

BAKER'S AID
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(591) Culori revendicate:maro, ocru, bej

  
(531) Clasificare Viena:051304;
260118;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă de răcit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06477
(151) 09.09.2010
(732) S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU

S.A., Şos. Prieteniei nr. 2, Jud.
Giurgiu,  080291,  GIURGIU
ROMANIA 

(540)

S.C. PAZĂ PUBLICA GIURGIU S.A.

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:070101;
070106;
240113;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06478
(151) 09.09.2010
(732) GIB GABRIEL INTREPRINDERE

INDUSTRIALA, Str. Crisan nr. 15,
Jud. Vâlcea, , CĂLIMĂNEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

COZIA PRODUSE TARANESTI

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
verde
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 (531) Clasificare Viena:060310;
270509;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06483
(151) 10.09.2010
(732) S.C. NEW MEGA PRESS ART

DISTRIBUTIONS S.R.L., Str.
Câmpia Libertăţii nr. 42, bl. B2, ap.
86, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MEGAPRESS

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
maro

  

(531) Clasificare Viena:260201;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, benzi; suporturi (casete, discuri,
compact discuri şi alte formate) de înregistrare
magnetici, optici cuprinse în această clasă,
înregistrate cu programe desene animate,
filme şi jocuri; suporturi magnetici, optici cu
date; programe de calculatoare, programe de
calculatoare înregistrate; programe de operare
pe calculator înregistrate; automate de vânzare
şi mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat.
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, folii, saci şi săculeţi din material
plastic pentru ambalat ( necuprinse în alte
clase); caracter tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
import-export, lanţ de magazine; 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; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
servicii de reproducere de documente; servicii
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de agenţie de publicitate, difuzarea de
anunţuri publicitare; publicitate on-line într-o
reţea computerizata; servicii de distribuire,
difuzare de prospecte, materiale publicitare,
broşuri imprimate, eşantioane, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de mostre; servicii de
abonamente la servicii de telecomunicaţii,
ziare pentru terţi.
39 Servicii de transport; ambalare şi
depozitare a mărfurilor; distribuirea de ziare;
distribuirea corespondentei.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare; publicarea
eletronică on-line a broşurilor şi periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06484
(151) 09.09.2010
(732) NELL EXPERT S.R.L., Str. Nadeş

nr. 31-37, sector 1, 013533,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NELLEXPERT CONTABILITATE
CONSULTANTA AUDIT

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270515;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de contabilitate, calcul de
salarii; consultanţă în afaceri; recrutare forţă
de muncă, plasarea forţei de muncă.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
consultanţă financiară, audit fiscal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06485
(151) 09.09.2010
(732) DORU CRIN TRIFOI, Str. Franceză

nr. 2-4, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CONFIDES
(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena:050521;
260301;
260725;
270501;  
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(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.
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 06486
(151) 10.09.2010
(732) S.C. DINAMIC TAXI S.R.L., Str.

Ing. Pascal Cristian, nr. 4, cam. 4, sect.
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DINAMIC TAXI 9344

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

(531) Clasificare Viena:260118;
270511;
270711;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transporturi ca taxiul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06487
(151) 10.09.2010
(732) RAIL SECURITY S.R.L., Str.

Oltului nr. 2, Jud. Braşov, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

RAIL SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:051304;
180111;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă, auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control, acces şi
supraveghere video.
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38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii personale şi sociale oferite către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; activităţi de
investigaţie şi protecţie a bunurilor şi
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06488
(151) 10.09.2010
(732) S.C. MIHAELA SI FLORIN S.R.L.,

Str. Tulcea nr. 8B, bl. R2, sc. D, et. 3,
ap. 75, Jud. Constanţa, 900426,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Mihaela si Florin

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

(531) Clasificare Viena:050501;
270515;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06489
(151) 10.09.2010
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

SANIVOS 20 CE
 
(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
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distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; produs insecticid pe bază de
dichlorvos,  ut i l izat  în profi laxia
sanitar-umană.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06490
(151) 10.09.2010
(732) FUNDATIA SIBIU JAZZ

FESTIVAL, Str. Câmpului nr. 16,
Jud. Sibiu,  550126, SIBIU
ROMANIA 

(540)

GALELE STUDENTESTI DE JAZZ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06491
(151) 10.09.2010
(732) FUNDATIA SIBIU JAZZ

FESTIVAL, Str. Câmpului nr. 16,
Jud. Sibiu,  550126, SIBIU
ROMANIA 

(540)

CONCURSUL SIBIU JAZZ FESTIVAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06492
(151) 10.09.2010
(732) FUNDATIA SIBIU JAZZ

FESTIVAL, Str. Câmpului nr. 16,
Jud. Sibiu, 550126, SIBIU ROMANIA

(540)

CONCURSUL/GALA FORMATIILOR
STUDENTESTI DE JAZZ DIN ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06493
(151) 10.09.2010
(732) S.C. LUCKSIM INVENT S.R.L.,

Şos. Alexandriei nr. 312G, Jud. Ilfov,
, BRAGADIRU ROMANIA 

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

(540)

MAI IEFTIN NU SE POATE!!!
SHOPPING LA CONFISCATE

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270503;
270515;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06494
(151) 10.09.2010
(732) S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L.,

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900162,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

Romar-CoAudit Constanta

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030904;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06495
(151) 10.09.2010
(732) S.C. LUCKSIM INVENT S.R.L.,

Şos. Alexandriei nr. 312G, Jud. Ilfov,
, BRAGADIRU ROMANIA 

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

(540)

CONFISCATE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06496
(151) 10.09.2010
(732) S.C. NOUVEAU STUDIO S.R.L.,

Str. Barbu Lăutaru nr, 21, bl. 8, sc. C,
ap. 7, judeţul Braşov, BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

ADY'S STUDIO
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 (531) Clasificare Viena:270502;
270509;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 06497
(151) 10.09.2010
(732) MAZARS CONSULTING S.R.L.,

Str. Economu Cezărescu nr. 31B, et. 2,
camera 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

M MAZARS e-Tax

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii de consultanţă fiscală şi
contabilitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06498
(151) 10.09.2010
(732) STOICESCU CONSTANTIN

STEFAN, Str. Păcii nr. 66, bl. 176, sc.
D, ap. 18, judeţul Tulcea, 820048,
TULCEA ROMANIA 

(540)

TP

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de traduceri
profesionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06500
(151) 10.09.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06501
(151) 10.09.2010
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URBAN JUNGLE

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

32 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.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Activităţi de restaurant şi bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06510
(151) 13.09.2010
(732) S.C. SICERAM S.A., Str. Viilor nr.

123, Jud. Mureş, SIGHIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

SMALTO

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

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice şi
anume ceramice, în special pardoseli, zidărie
aparentă, elemente gard, placaje, suporţi sticle
şi ţigle pentru restaurări; ţigle glazurate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06511
(151) 13.09.2010
(732) S.C. SICERAM S.A., Str. Viilor nr.

123, Jud. Mureş, SIGHIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

TERRA ANTIQUA

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

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice şi
anume ceramice, în special pardoseli, zidărie
aparentă, elemente gard, placaje, suporţi sticle
şi ţigle pentru restaurări; ţigle glazurate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06502
(151) 15.09.2010
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 18, ,judeţul Neamţ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

Prodprosper Mereu pe gustul tău!

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

  
(531) Clasificare Viena:090110;
270515;
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,

gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06503
(151) 13.09.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

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

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

(540)

BIHARIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06504
(151) 13.09.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

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

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

(540)

SACUIENI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06505
(151) 13.09.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

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

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

(540)

SEBIŞ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06506
(151) 13.09.2010
(732) POLEC ADRIAN ALEXANDRIN,

Bd. Gheorghe Şincai nr. 5, Bl. 2, Sc.
A, etaj 6, ap.21, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GROUP-ON.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06507
(151) 13.09.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

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

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

(540)

SÂMBĂTA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06508
(151) 13.09.2010
(732) POLEC ADRIAN ALEXANDRIN,

Bd. Gheorghe Şincai nr. 5, Bl. 2, Sc.
A, etaj 6, ap.21, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WORLD SYNERGY TRAVEL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06509
(151) 13.09.2010
(732) POLEC ADRIAN ALEXANDRIN,

Bd. Gheorghe Şincai nr. 5, Bl. 2, Sc.
A, etaj 6, ap.21, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GROUPON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06512
(151) 13.09.2010
(732) S.C. PROFY STYLE S.R.L., Aleea

Românilor, bl. 14, sc. 2, ap. 8, Jud.
Hunedoara, , DEVA 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)

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

(531) Clasificare Viena:260401;
260403;
270502;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06513
(151) 13.09.2010
(732) S.C. DORDAN COMPANY S.R.L.,

Str. Sf. Lazăr nr. 35, bl. B6, et. 2, ap.
11, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

fiona de lux

(591) Culori revendicate:verde, violet
 
(531) Clasificare Viena:050521;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 9/2010

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06514
(151) 13.09.2010
(732) S.C. DRISTOR KEBAB S.R.L., Bd.

Camil Ressu nr. 1, bl. 14B, sc. 2, et. 7,
ap. 59, sector 3, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DRISTOR KEBAP DIN 1999

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:070117;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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; import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 06515
(151) 13.09.2010
(732) GODEANU MARIUS, Str. Traian

Lalescu , nr. 14, bl. G.16, sc. 1, ap. 12,
Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(732) CERGA COSTINEL LIVIU, Str.
Grigore Pleşoianu nr. 8, bl. 4, sc. 1, et.
2, ap. 7, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

PIZZA MY WAY
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06519
(151) 13.09.2010
(732) DUMITRA DECEBAL ADRIAN,

Str. Cristian nr. 16, judeţul Sibiu,
550073, SIBIU ROMANIA 

(540)

elPizzador

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

  
(531) Clasificare Viena:020111;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de livrare la domiciliul clientului.
43 Servicii de alimentaţie publică; pizzerie cu
servire în locaţii proprii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06516
(151) 13.09.2010
(732) S.C. CUGET LIBER S.A., Str. I.C.

Brătianu nr. 5, judeţul Constanţa, *,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ADOLESCENTUL

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

16 Publicaţii.
35 Publicitate; editare de texte publicitare;
servicii redacţionalre (redactare, tehnore-
dactare text).
40 Tipărire.
41 Publicare, editare de cărţi şi texte altele
decât cele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06517
(151) 13.09.2010
(732) S.C. BUSINESS INDEED S.R.L.,

Str. Iancu de Hunedoara nr. 1, bl. A7a,
sc. B, ap. 4, judeţul Argeş,  PITESTI
ROMANIA 

(540)

MIAKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06518
(151) 13.09.2010
(732) S.C. BUSINESS INDEED S.R.L.,

Str. Iancu de Hunedoara nr. 1, bl. A7a,
sc. B, ap. 4, judeţul Argeş, PITESTI
ROMANIA 

(540)

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06520
(151) 14.09.2010
(732) S.C. PROINTERMED S.R.L., Str.

Mitrea Cocor nr.24, Jud. Argeş,
110033, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

GLIA acasă şi la câmp

(591) Culori revendicate:verde ( pantone
355C, 7483C)

  
(531) Clasificare Viena:070124;
270511;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj (folii,
saci şi săculeţi pentru ambalat).
35 Publicitate; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06528
(151) 13.09.2010
(732) STROE BOGDAN MAXIMILIAN,

Str. Muzeul Zambaccian nr. 9, sector
1, 011871, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Labyrinth.ro

(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena:210114;
270515;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06529
(151) 13.09.2010
(732) S.C. DRAMIR E COMINGEN

S.R.L., Str. CeahlĂu nr. 5, bl. 39, ap.
10,  sector  6,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GISELLE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06522
(151) 13.09.2010
(732) S.C. TERMOCONSTRUCT S.R.L.,

Str. Bistra nr. 10, judeţul Caraş
Severin, , REŞIŢA ROMANIA 

(540)

TERMOCONSTRUCT CONSTRUCTII,
AMENAJARI

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor pentru construcţii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

le vadă şi să le cumpere comod.
37 Construcţii şi amenajări interioare.
39 Diatribuţie materiale de construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06530
(151) 13.09.2010
(732) S.C. MASM CONSULTING S.R.L.,

Str. Maria Tănase bl. D3, nr. 16A, Jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

CODY fină şi pufoasă

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

  
(531) Clasificare Viena:030111;
260118;
290114;  
(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,
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loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06523
(151) 13.09.2010
(732) SOCIETATEA STIINTIFICA

CYGNUS - CENTRU UNESCO, Str.
Oituz nr. 21, bl. O2, sc. A, ap. 20,
judeţul Suceava, 720201, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

METAMORFOZE
  
(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 06524
(151) 13.09.2010
(732) SOCIETATEA STIINTIFICA

CYGNUS - CENTRU UNESCO, Str.
Oituz nr. 21, bl. O2, sc. A, ap. 20,
judeţul Suceava, 720201, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

ŞCOALA PE ROŢI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06525
(151) 13.09.2010
(732) S.C. PRO COMOD SHOES S.R.L.,

Şoseaua Berceni nr. 8, sector 4, 41914,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PJShoes

(591) Culori revendicate:verde, lila

  
(531) Clasificare Viena:050521;
270507;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte.
35Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale.

42 Servicii de cercetare şi creaţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06526
(151) 13.09.2010
(732) C O N S T A N T I N  A N D R E E A

CRISTINA, Şoseaua Alexandriei nr.
70,bl. L9, sc. 1, et. 8, ap.33, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RHEA COSTA

(591) Culori revendicate:maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:020921;
250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06531
(151) 13.09.2010
(732) S.C. COMFORT HOUSE IMOB

S.R.L., Com. Drăcşenei, jud.
Teleorman, COMUNA DRĂCŞENEI
ROMANIA 

(540)

inCentru

  
(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; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06527
(151) 13.09.2010
(732) C O N S T A N T I N  A N D R E E A

CRISTINA, Şoseaua Alexandriei nr.
70,bl. L9, sc. 1, et. 8, ap.33, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06532
(151) 13.09.2010
(732) S.C. MISTER ACHIM S.R.L., Str.

Lipscani nr. 27, ap. 3, sc. 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

la studio
  
(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; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06533
(151) 13.09.2010
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud. Bistriţa
Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO METROPOLIS ÎŢI
UMPLE BUZUNARELE

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare, imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06544
(151) 14.09.2010
(732) S.C. SECURITY STRIKE GUARD

S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 22A,
parter, cam 1, Sat Dăreşti-Ilfov, Jud.
Ilfov, , COMUNA DĂRĂŞTI-ILFOV
ROMANIA 

(540)

SS GUARD

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 9/2010

servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06545
(151) 14.09.2010
(732) S.C. LIBRA BANK S.A., Str.

Semilunei nr. 4-6, sector 2, 020797,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBRA LB BANK Banca Profesiilor
Liberale

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06546
(151) 14.09.2010
(732) ASOCIATIA EVRIKA-INAINTE

SI DUPA ORELE DE CLASA, Str.
Spaţiului nr. 3, sector 5, 051116,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVRIKA! ÎNAINTE ŞI DUPĂ ORELE
DE CLASĂ

(531) Clasificare Viena:020501;
270502;
270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie şi recreere (grădiniţa,
după şcoală, înainte de şcoală).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06547
(151) 14.09.2010
(732) S.C. AKA GROUP SAFETY

AGENCY S.R.L., Str. Mărăşeşti nr.
81, Jud. Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)
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SAFETY AGENCY AKA GROUP
PROFESIONALISM SI INCREDERE

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

  
(531) Clasificare Viena:010102;
240115;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalaţii; servicii de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06548
(151) 14.09.2010
(732) S.C. DIGITRONIX S.R.L., Aleea

Rotundă nr. 6, sc. A, ap. 5, Jud.
Bistriţa-Nasăud, 420112, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

strollers.ro ONLINE BEBE
SUPERSTORE

(531) Clasificare Viena:180101;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş, os
de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau din material plastic.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06534
(151) 14.09.2010
(732) CIOFICA FLORIN, Str. Brădişului

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

(732) ŞOHAN DUMITRU, Str. Stupilor nr.
6, bl. F11, sc. A, et. 1, ap. 3, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BACK TO the 80's fest
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(531) Clasificare Viena:260418;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor;lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06549
(151) 14.09.2010
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi-Tg.

Bujor, KM 8, Jud. Galaţi, 807325,
GALAŢI-TG. BUJOR ROMANIA 

(540)

HILLPACK

  
(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.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06550
(151) 14.09.2010
(732) NICOLAESCU DRAGOS, Str.

Orzari nr. 19, et. 4, ap. 13, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CODREAN HORIA, B-dul G-ral
Vasile Milea nr. 9, bl. A, sc. A, et. 1,
ap. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MARINECI ELENA, Str. Drumul
Timonierului nr. 4, bl. 40S14, sc. 1,
ap. 62, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Life after Work (VIATA DUPA MUNCA)

(591) Culori revendicate:roşu, mov, galben,
negru, bej
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 (531) Clasificare Viena:020502;
270515;
290115;  
(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 06551
(151) 14.09.2010
(732) BARTIC SIMONA MANUELA, Str.

Padeşu nr. 4, bl. 1, sc. 2, ap. 31,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGAZINUL DE GALERII

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:120125;
170311;
270503;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile

metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 acestor materiale sau din materiale plastice.
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 06554
(151) 14.09.2010
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DIFERENT LAWYERS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 9/2010

(210) M 2010 06553
(151) 14.09.2010
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

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

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

MOYTOR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice cu substanţa activă
clopidogrel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06552
(151) 14.09.2010
(732) WELLINGHAM LIMITED, 113

Barksdale Professional Center in the
City of Newark, DE 19711, COUNTY
OF THE NEW CASTLE S.U.A.
DELAWARE

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

maxtar

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena:260118;
270512;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguriţe.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06555
(151) 14.09.2010
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIFERENT BUSINESS PEOPLE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06535
(151) 14.09.2010
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

DONCAFE Instant
  
(531) Clasificare Viena:110320;
260418;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06556
(151) 14.09.2010
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

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

(540)

BIOTISSIMA

  
(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 06536
(151) 14.09.2010
(732) S.C. TENGDA TRADING S.R.L.,

Str. Pluguşor, nr. 86, sect. 2,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Valurile marii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 9/2010

  (531) Clasificare Viena:011524;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06537
(151) 14.09.2010
(732) S.C. TENGDA TRADING S.R.L.,

Str. Pluguşor, nr. 86, sect. 2,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ANCORA DE AUR
  
(531) Clasificare Viena:180402;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06538
(151) 14.09.2010
(732) S.C. DILET CO S.R.L., Str.

Vînătorului nr. 150, judeţul Braşov,
POIANA MĂRULUI ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

MAKE MEZELARU

(591) Culori revendicate:bej, maro

(531) Clasificare Viena:090110;
250119;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06557
(151) 14.09.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOAR ROMÂNIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/internet.
35 Servicii de publicitate şi afaceri, publicitate
out-door; import-export pentru producţiile
proprii, comercializarea produselor proprii
prin diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
sondajede opinie.
38 Difuzarea emisiunilor de televiziune în
eter, prin staţii, linii sau reţele de
telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin cablu, fibră optică, poştă
electronică, telex, teletext, fax, internet, aflate
în proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport.
40 Inscripţionarea de medalii, trofee, plachete;
inscripţionarea de articole de îmbrăcăminte şi
cele ce servesc la acoperirea capului;
inscripţionarea de umbrele, umbrele de soare,
genţi, prelucrarea materialelor pentru
televiziune, croitorie.
41 Educaţie, instruire, divertisment;
producerea de programe de televiziune;
servicii de realizare a emisiunilor de
televiziune: realizator tv, redactor tv,editor tv,
regizor tv, servicii video, iluminat artistic,
imagine, înregistrări magnetice, procesare,
tehnoredactare, machetare, scenografie,
producerea de videograme şi fonograme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06539
(151) 14.09.2010
(732) S.C. KRAVYS MEAT SOLUTIONS

S.R.L., Str. Vârnav nr. 29E, judeţul
Botoşani, 710166, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

KRAVYS meat solutions

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030122;
240119;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06558
(151) 14.09.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOG IN ROMÂNIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/internet.
35 Servicii de publicitate şi afaceri, publicitate
out-door; import-export pentru producţiile
proprii, comercializarea produselor proprii
prin diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
sondajede opinie.
38 Difuzarea emisiunilor de televiziune în
eter, prin staţii, linii sau reţele de
telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin cablu, fibră optică, poştă
electronică, telex, teletext, fax, internet, aflate
în proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport.
40 Inscripţionarea de medalii, trofee, plachete;
inscripţionarea de articole de îmbrăcăminte şi
cele ce servesc la acoperirea capului;
inscripţionarea de umbrele, umbrele de soare,
genţi, prelucrarea materialelor pentru
televiziune, croitorie.
41 Educaţie, instruire, divertisment;
producerea de programe de televiziune;
servicii de realizare a emisiunilor de
televiziune: realizator tv, redactor tv,editor tv,
regizor tv, servicii video, iluminat artistic,
imagine, înregistrări magnetice, procesare,
tehnoredactare, machetare, scenografie,
producerea de videograme şi fonograme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06540
(151) 15.09.2010
(732) INTERCAR SERVICES 3001

S.R.L., B-dul. Biruinţei nr. 88C, Jud.
Ilfov, PANTELIMON ROMANIA 

(540)

ic 3001

(591) Culori revendicate:galben, roşu
 
(531) Clasificare Viena:260118;
270711;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06541
(151) 15.09.2010
(732) INTERCAR SERVICES 3001

S.R.L., B-dul. Biruinţei nr. 88C, Jud.
Ilfov, , PANTELIMON ROMANIA 

(540)

INTERCAR SERVICES 3001
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06542
(151) 14.09.2010
(732) NOVARTIS AG, 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PLANTEXAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, substanţe dietetice,
suplimente alimentare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06543
(151) 14.09.2010
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PLANTEDUO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, substanţe dietetice,
suplimente alimentare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06560
(151) 14.09.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TUNING ROMÂNIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/internet.
35 Servicii de publicitate şi afaceri, publicitate
out-door; import-export pentru producţiile
proprii, comercializarea produselor proprii
prin diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
sondajede opinie.
38 Difuzarea emisiunilor de televiziune în
eter, prin staţii, linii sau reţele de
telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin cablu, fibră optică, poştă
electronică, telex, teletext, fax, internet, aflate
în proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
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suport.
40 Inscripţionarea de medalii, trofee, plachete;
inscripţionarea de articole de îmbrăcăminte şi
cele ce servesc la acoperirea capului;
inscripţionarea de umbrele, umbrele de soare,
genţi, prelucrarea materialelor pentru
televiziune, croitorie.
41 Educaţie, instruire, divertisment;
producerea de programe de televiziune;
servicii de realizare a emisiunilor de
televiziune: realizator tv, redactor tv,editor tv,
regizor tv, servicii video, iluminat artistic,
imagine, înregistrări magnetice, procesare,
tehnoredactare, machetare, scenografie,
producerea de videograme şi fonograme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06561
(151) 14.09.2010
(732) S . C .  O M V  P E T R O M

MARKETING S.R.L., str. Av.
Căpitan Alexandru Şerbănescu nr.85,
sector 1, 014286, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OMV SERVICE CORNER

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
suporturi magnetice de înregistrare, automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrarea
datelor şi calculatoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri

monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06562
(151) 14.09.2010
(732) S . C .  O M V  P E T R O M

MARKETING S.R.L., str. Av.
Căpitan Alexandru Şerbănescu nr.85,
sector 1, 014286, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SERVICE CORNER

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
suporturi magnetice de înregistrare, automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrarea
datelor şi calculatoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 9/2010

(210) M 2010 06574
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

St r .  Sevas topol  nr .  13-17,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

UrinoProtect

(531) Clasificare Viena:260418;
270524;  
(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 06563
(151) 14.09.2010
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Calea

Dorobanţilor nr. 239, sector 1,
010567, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, galben

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06575
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

St r .  Sevastopol  nr .  13-17,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 9/2010

şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06576
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

S t r .  Sevastopol  nr .  13-17,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SupraMax

(531) Clasificare Viena:260408;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06577
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

S t r .  Sevas topol  nr .  13-17,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ColonProtect

(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
270524;  
(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 06578
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

St r .  Sevastopol  nr .  13-17,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ArtroProtect
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(531) Clasificare Viena:260418;
270524;  
(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 06579
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

St r .  Sevastopol  nr .  13-17,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Sustimul
  
(531) Clasificare Viena:260418;
270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06580
(151) 15.09.2010
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

S t r .  Sevas topol  nr .  13-17,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Calcidin

(531) Clasificare Viena:260418;
270502;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 06581
(151) 15.09.2010
(732) O S T E R R E I C H I S C H E S

C O N T R O L L E R - I N S T I T U T
(VEREIN FUR FORSCHUNG,
E N T W I C K L U N G  U N D
AUSBILDUNG), Billrothstraße 4,
1190, VIENA AUSTRIA 

(540)
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Controller-Institut Romania Controlling
Finance Management

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:261501;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente didactice; software
educaţional. 
16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; materiale de instruire şi învăţământ
(cu excepţia aparatelor).
35 Gestiunea afacerilor comerciale; asistenţă
şi sprijin privind funcţionarea şi/sau
conducerea şi/sau dezvoltarea companiilor;
consultanţă privind organizarea, planificarea
şi conducerea companiilor; consultanţă de
afaceri; întocmirea de opinii de expertiză în
afaceri; organizarea şi desfăşurarea de târguri
şi evenimente de informare în scop economic
şi comercial; înregistrarea, elaborarea,
compilarea, transmiterea şi organizarea
sistematică de memorandumuri scrise şi
înregistrări privind gestiunea de afaceri;
analizarea şi compilarea datelor matematice şi
statistice privind gestiunea de afaceri;
dezvoltarea de concepte pentru programele de
instruire; analizarea potenţialului; consultanţă
privind resursele umane şi selecţarea
personalului, inclusiv dezvoltarea profilului
privind competenţele personalului;
administraţie comercială.
36 Afaceri financiare, în special, dar fără a se
limita la, servicii de consultanţă privind
finanţarea corporativă.
41 Educaţie şi instruire; divertisment, în
special, fără a se limita la, acordarea
Premiului Austriac pentru Controlling;

dezvoltarea de programe de educare şi
instruire; organizarea şi desfăşurarea de
conferinţe, simpozioane, prezentări, seminarii
şi training-uri pentru formarea şi instruirea
profesională în domeniul controlling, contabil,
financiar şi administrarea de afaceri;
dezvoltarea resurselor umane prin formare şi
instruire; organizarea unui curs.
42 Cercetare şi dezvoltare ştiinţifică în
domeniul planificării, organizării, conducerii
şi supravegherii societăţilor comerciale şi a
altor entităţi; realizarea şi dezvoltarea de
software educaţional.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06559
(151) 15.09.2010
(732) S.C. POL - COM CARANSEBEŞ

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 117,
j u d e ţu l  C a r a ş  -  S e v e r i n ,
CARANSEBEŞ ROMANIA 

(540)

S.C. POL - COM CARANSEBEŞ S.R.L.
PROTECŢIE ŞI GARDĂ

(591) Culori revendicate:galben, negru,
albastru

(531) Clasificare Viena:260116;
260118;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06564
(151) 15.09.2010
(732) S.C. POOL-UL DE ASIGURARE

IMPOTRIVA DEZASTRELOR
NATURALE S.A., Str. Puskin nr. 30,
sector 1, 011996, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PAID

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

  
(531) Clasificare Viena:070124;
270501;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06565
(151) 15.09.2010
(732) S.C. STEWARD SECURITY

S.R.L., Şos. Alexandriei nr. 109,
jude ţul  I l fov,  BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

STEWARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:240125;
260416;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06566
(151) 15.09.2010
(732) S.C. CENTRUL REGIONAL DE

SECURITATE S.R.L., Str. Sighet nr.
11,  sector  2,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRS CENTRUL REGIONAL DE
SECURITATE

(591) Culori revendicate:mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:051304;
200702;
270502;
270521;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06567
(151) 15.09.2010
(732) S.C. SEMIH TEXTIL IMPORT

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

(540)

Star Soft

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010102;
270507;
270511;
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.
16 Scutece absorbante pentru copii (de unică
folosinţă de hârtie).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06582
(151) 15.09.2010
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMÂNIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, judeţul Mureş, 540 306,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

RichterVita MeGaBene
  
(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; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide; preparate şi
produse medicale, medicamente şi
medicamente specializate; materiale de
întărire/tonifiere pentru uz igienico-medical,
preparate sanitare pentru menţinerea sănătăţii,
medicamente de întărire/tonice, aditivi
dietetici, suplimente alimentare, aditivi
nutritivi pentru uz farmaceutic, substanţe
minerale conţinând aditivi nutritivi,
suplimente nutritive şi produse din plante (de
uz medical), nu pentru uz în medicină dentară.
32 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 06568
(151) 15.09.2010
(732) CIOBOTARU TUDOR STEFAN,

Str. Tikio nr. 5, et. 2, ap. 3, sector 1,
011765, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA BRANCOVENEASCA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06569
(151) 15.09.2010
(732) S . C .  I N S T I T U T U L  D E

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.icdapicultura.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea şi menţinerea de pagini (site-uri
web). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06570
(151) 15.09.2010
(732) S . C .  I N S T I T U T U L  D E

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCURESTI

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031304;
031305;
260418;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare. 
20 Produse din lemn (necuprinse în alte clase),
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
materiale plastice.
30 Miere.
31 Animale vii; seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale.
41 Educaţie; instruire. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială. 

44 Servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06583
(151) 15.09.2010
(732) S.C. SIDE GROUP S.R.L., Nr. 1000,

Jud. Arad, , COMUNA FELNAC
ROMANIA 

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

(540)

Rapido professional

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118;
270515;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06571
(151) 15.09.2010
(732) S.C. INTERPRIME PROPERTIES

S.R.L., Str. Ştirbei Vodă nr. 26-28,
Union Internaţional Center II, et. 5,
Biroul nr. 2, sector 1, 010113,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

InterPRIME PROPERTIES

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

  
(531) Clasificare Viena:240703;
270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06572
(151) 15.09.2010
(732) CEPI IANCU, Calea Victoriei 155,

bl. D1, sc. 2, et. 1, ap. 37, sector 1,
7000, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CEPI

  
(531) Clasificare Viena:241725;
260116;
270519;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06596
(151) 15.09.2010
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

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

(540)

bring more to your business
MANAGEMENT AND ORGANISATION
OF RESOURCES AND EMPLOYEES

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260403;
270508;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06573
(151) 15.09.2010
(732) S.C. SUDARC S.R.L., Str. Ion

Maiorescu nr. 12, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Sudarc Ploieşti

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010125;
270509;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06584
(151) 15.09.2010
(732) BREUER RADU VASILE, Calea

Dorobanţilor, nr. 67, et. 1, ap. 2, sector
1, 010556, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CARDU BUSINESS

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101;
261301;
270501;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii şi instalaţii; servicii
de ecologizare şi decontaminare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06585
(151) 15.09.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primaverii nr. 4, Sebes, Jud. Alba,,
515800, SEBEŞ ROMANIA 

(540)

MENSTROLIN

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06597
(151) 15.09.2010
(732) S.C. CASA NICULESCU -

SERVICII  FUNERARE  S.R.L.,
Str. Cibinului nr. 18, Jud. Constanţa,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

CASA NICULESCU SERVICII
FUNERARE

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241322;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii funerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06587
(151) 15.09.2010
(732) BALOG BELLU CATALIN IOAN,

Str. Alverna nr. 77, bl. B, ap. 23,
judeţul Cluj, 400469, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

MEDCARD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Card de reduceri pentru medici (tipizat).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06598
(151) 15.09.2010
(732) CALINET PETRE MARIANA

DANIELA, B-dul 22 Decembrie nr. 2,
bl. F, et. 2, ap. 6, Jud. Dâmboviţa, ,
MORENI ROMANIA 

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

(540)

CUNUNA PETROLULUI
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(531) Clasificare Viena:070101;
070106;
241711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06588
(151) 15.09.2010
(732) S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI

PUBLICE S.A., Str. Nicolae
Titulescu nr. 9, judeţul Vrancea,
620018, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE SA FOCŞANI
  
(531) Clasificare Viena:260118;
270112;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Forarea puţurilor; instalaţii (lucrări de -).
39 Aducţiunea apei; distribuţia de apă;
conducte (transport prin -).
40 Tratarea apei.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06592
(151) 15.09.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, sect. 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Zilele Lipatti

(591) Culori revendicate:magenta

  
(531) Clasificare Viena:250105;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Realizarea de înregistrări; organizarea unor
evenimente de promovare a muzicii clasice.
38 Realizarea de emisiuni radiofonice şi
televizate.
40 Tipărirea de materiale publicitare; tipărirea
de studii muzicologice, reviste, broşuri. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; proiecţii de filme;
organizarea unor competiţii pentru
promovarea tinerilor interpreţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06600
(151) 15.09.2010
(732) S.C. WINERO S.R.L., Str. Virgiliu

Nr. 14, Et. 1, Cam. 1, Sector 1,
010883, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UMA UNICUS, MEMORABILE,
AMPLUS, VINUM
 
(531) Clasificare Viena:250113;
270112;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06593
(151) 15.09.2010
(732) MEDOCHEMIE ROMANIA

S.R.L., Str. Prof. Dr. I. Cantacuzino
nr. 5, sector 1, 011437, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SNIP

  

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

5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru copii mici; plasturi; material pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06594
(151) 15.09.2010
(732) NBR VALAHIA S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 7, Jud. Dâmboviţa,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

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

(540)

HV HOTELUL VOIEVOZILOR

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:010103;
240903;
290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06599
(151) 15.09.2010
(732) S.C. WINERO S.R.L., Str. Virgiliu

Nr. 14, Et. 1, Cam. 1, Sector 1,
010883, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020121;
020122;
040202;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06595
(151) 15.09.2010
(732) PAZARA CRISTINA, Str. Frederic

Chopin nr. 42 B, ap. 9, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODUS IN ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260418;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii de certificare a produselor; servicii
de certificare cu privire la originea şi calitatea
produselor; servicii de acreditare şi de
certificare pentru terţi; toate serviciile de mai
sus prin intermediul aplicării unei mărci de
calitate/acreditare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06601
(151) 15.09.2010
(732) BOBEICA GHENADIE, Str. Radu

Boiangiu nr. 10, bl. 39 A, sc. A, et. 7,
ap. 29, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WINE OF ROMANIA

  
(531) Clasificare Viena:011725;
260416;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06591
(151) 15.09.2010
(732) S.C. PRO GRANIT TRADING

S.R.L., Str. Lupului nr. 1, Jud.
Harghita, 535400, CRISTURU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

TMAX VOCE SI DATE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), instrumente de măsură optice şi
cu ultrasunete; 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 şi video; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; aparate şi
sisteme de telefonie fixă şi mobilă, de
telecomunicaţii, de internet.
38 Telecomunicaţii.
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; baze de
date.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06589
(151) 15.09.2010
(732) S.C. PRO GRANIT TRADING

S.R.L., Str. Lupului nr. 1, Jud.
Harghita, 535400, CRISTURU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

TMAX MOBILITATE SI VITEZA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare); instrumente de măsură optice şi
cu ultrasunete; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrare
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice şi video; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; aparate şi sisteme
de telefonie fixă şi mobilă, de telecomunicaţii,
de internet.
38 Telecomunicaţii.
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; baze de
date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06590
(151) 15.09.2010
(732) S.C. PRO GRANIT TRADING

S.R.L., Str. Lupului nr. 1, Jud.
Harghita, 535400, CRISTURU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

TMAX WIRELESS DE BANDA LARGA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), instrumente de măsură optice şi
cu ultrasunete; 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 şi video; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; aparate şi
sisteme de telefonie fixă şi mobilă, de
telecomunicaţii, de internet.
38 Telecomunicaţii.
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;
baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04485
(151) 07.06.2007
(732) BIONICHE LIFE SCIENCES INC.,

231 Dundas Street East Belleville,
K8N 5C2, ONTARIO CANADA 

(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)

UROCIDIN

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

5 Produse farmaceutice pentru tratarea
cancerului la vezică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04333
(151) 14.07.2006
(732) GAUCHO GRILL LIMITED, 335

end 337 Fulham Road Chelsea, SW10
9TW, LONDON REGATUL UNIT 

(740) CABINET MARILENA OPREA, Str.
Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. IV, apt.
45, sector 6 BUCURESTI

(540)

GAUCHO

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

43 Furnizare de produse alimentare şi băuturi;
servicii de catering; servicii ale cafenelelor,
restaurantelor şi băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05375
(151) 02.05.2007
(732) REINEX-CHEMIE GMBH & CO.

KG, Bladenhorster Str. 114, 44575,
CASTROP-RAUXEL GERMANIA 

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

(540)

REGINA

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

3 Înălbitori şi alte substanţe pentru rufe;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; soluţie pentru spălat
maşină; soluţii pentru înmuierea rufelor; lichid
de spălare; detergent universal; soluţii lichide
şi soluţii sub formă de praf pentru curăţat
WC-ul; substanţe pentru curăţarea sticlei;
dispozitive parfumate pentru WC; detergenţi
pentru curăţat în momentul în care se trage
apa; săpunuri, în special săpunuri lichide
pentru rufe; uleiuri esenţiale; articole de corp
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şi de frumuseţe; sampoane, în special cu
aromă de pin, flori de măr, levănţică şi lămâie;
sampoane sub formă de cremă, pentru baie;
apret pentru rufe; agenţi de înmuiere pentru
rufe; produse cosmetice pentru duş şi produse
din plante pentru baie, cum ar fi sampon şi
balsam; soluţie pentru îndepărtarea lacurilor
de pe unghii; produse de parfumerie; lioţiuni
de păr; produse pentru curăţarea dinţilor;
preparate pentru curăţarea scurgerilor;
produse de demachiere; antistatice pentru uz
casnic; spray-uri de gură; esenţe eterice;
produse cosmetice pentru sprâncene; creioane
pentru sprâncene; săruri pentru baie; pentru
scopuri nemedicale; preparate pentru albit
(spălătorie); preparate de înăibire pentru uz
cosmetic; preparate pentru lustruirea
parchetului; dezodorizante de uz personal
(articol de parfumerie); produse pentru
parfumarea lenjeriei; apă parfumată: preparate
pentru îndepărtarea vopselelor; produse
epilatoare; substanţe de îndepărtare a
calcarului pentru uz casnic; coloranţi; produse
epilatoare pentru rufe; soluţii pentru
îndepărtarea vopselei; produse pentru
îndepărtarea petelor; preparate pentru luciu
(lustruire); amidon pentru satinare; prosoape
pentru stergerea paharelor; preparate pentru
şlefuire (produse de satinare pentru rufe);
vopsele pentru păr; spray pentru păr; produse
pentru spălarea părului; lotiuni capilare; creme
cosmetice; preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii; adezivi pentru uz cosmetic;
cosmetice; trusă pentru cosmetice; creioane de
uz cosmetic; preparate cosmetice pentru baie;
preparate cosmetice pentru slăbire; unghii
artificiale; gene false; ulei de lavandă;
preparate pentru albit (pielărie); creme pentru
piele; rujuri de buze; loţiuni de uz cosmetic;
farduri; soluţii de igienă orală, nu de uz
medical; lacuri pentru unghii; produse pentru
îngrijirea unghiilor; uleiuri pentru îngijirea
corpului şi infrumuseţare; produse de
parfumerie; substanţe aromate pe bază de

plante pentru băuturi (uleiuri eterice);
preparate pentru şlefuire, lac pentru curăţarea
mobilei; hârtie de şlefuit; piatră de şlefuit:
ceruri (pentru lustruire); produse de bărbierit;
săpun de ras; soluţie după ras; preparate
pentru tămâiere (substanţe aromate); lapte
demachiant pentru îngrijirea corpului şi
înfrumuseţare; detergenţi (în măsura în care
sunt incluşi în clasa 3); machiaj; pudră de
machiaj; preparate de lustruire şi creme pentru
pantofi; sampoane; produse contra arsurilor
provocate de soare; produse cosmetice de
bronzat; batistuţe; impregnate cu loţiuni
cosmetice; balsam de rufe; produse de spălare;
vată de uz cosmetic; beţişoare cu vată de uz
cosmetic; produse cosmetice pentru gene;
mascara; detergent pentru rufe normale şi
pentru rufe colorate; substanţe de curăţare şi
detergenţi utilizaţi în maşinile de spălat rufe şi
în maşinile de spălat vase, pentru rnenţinerea
curăţeniei în respectivele maşini şi în vederea
curăţării produselor din maşinile de spălat rufe
şi maşinile de spălat vase.
5 Preparate farmaceutice şi veterinare;
produse igienice pentru uz medical; substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; plasturi; feşi pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor, ceară
pentru modele dentare; dezinfectanţi;
preparate pentru distrugerea insectelor sau
animalelor parazite; fungicide; erbicide; băi
medicinale; preparate pentru baie; terapeutice;
balsamuri de uz medical; feşi igienice; fesi
pentru pansamente; preparate chimice de uz
farmaceutic; deodoranţi (nu de uz personal);
deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi textile;
dezinfectanţi de uz igienic; benzi de prins
muşte (benzi adezive); adeziv pentru muşte;
substanţe de omorât muşte; mijloace contra
degerăturilor; fungicide; adezivi pentru
proteze dentare; drojdie pentru uz
farmaceutic; plasture; ceaiuri din plante
medicinale; tratamente pentru bătaturi;
insecticide; preparate pentru combaterea
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insectelor; insecticide; benzi adezive pentru
medicină; benzi adezive pentru medicină;
comprese; soluţii pentru lentile de contact;
soluţii pentru îndepărtarea plasturilor; loţiuni
de uz farmaceutic; preparate pentru
împrospătarea aerului; produse pentru
purificarea aerului; creme pe bază de lanolină;
mentol; soluţii contra bătăturilor; nămol
pentru baie; substanţe de protecţie împotriva
moliilor; ape de gură pentru uz medical;
suplimente alimentare de uz medical; mijloace
de eliminare a paraziţilor; plasturi pentru uz
medicinal; produse farmaceutice; lumânări de
fumigare parfumate; produse pentru curăţarea

lentilelor de contact; săruri de uz medical;
săruri pentru băi cu ape minerale; pesticide;
unguente pentru arsuri solare; mijloace de
protecţie solară de uz farmaceutic; valve
pentru sâni; tincturi de uz medical; batistuţe;
îmbibate în soluţii farmaceutice; substanţe de
eliminare a insectelor; preparate ierbicide; feşi
pentru pansamente; creioane pentru negi;
capcane pentru muste şi anume benzi adezive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05925
(151) 17.07.2006
(732) ETERNIT S.A./N.V., Kuiermanstraat

1,, 1880, KAPELLE-OP-DEN-BOS
BELGIA 

(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)

CEDRAL

511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Produse/materiale pentru placarea
(acoperirea) de faţade.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05926
(151) 13.12.2005
(732) THE CLOROX COMPANY, 1221

Broadway, 94612, OAKLAND S.U.A.
CALIFORNIA

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

(540)

CLOROX Anywhere

  
(531) Clasificare Viena:250707;
260403;
260405;
261125;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; curăţat, lustruit, degresat şi
şlefuit; săpunuri; preparate pentru curăţat.
5 Dezinfectante; germicide şi deodoranţi, nu
pentru uz personal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05894
(151) 15.07.2005
(732) ASOS PLC, No. 1 Kingsway, WC2B

6XD, LONDON REGATUL UNIT 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ASOS

  

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

3 Sapunuri; produse cosmetice; parfumerie;
uleiuri esenţiale; apă de parfum; apă de
toaleta; apă de colonie; parfum şi produse de
parfumerie pentru uz personal; ulei de masaj;
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor; cosmetice; preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii; cosmetice pentru
îngrijirea pielii; preparate pentru îngrijirea
pielii; loţiuni astringente (loţiuni tonice
astringente) pentru uz cosmetic/ cosmetice cu
efect astringent; preparate pentru duş şi baie;
gel de dus; geluri de baie; loţiuni şi creme de
corp parfumate; creme parfumate pentru
hidratarea pielii; produse hidratante; loţiuni şi
creme de corp; creme hidratante; săpunuri
parfumate pentru piele; uleiuri de corp;
machiaj pentru faţă, buze şi obraz; pudră de
faţă; sclipici pentru faţă; ruj, luciu de buze,
balsam de buze nemedicinal, creion de buze;
baton corector iluminator parfumat; fard de
pleoape, creion pentru ochi, mascara, machiaj
pentru ochi, tuş pentru ochi, creme pentru
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ochi, geluri pentru ochi, balsamuri pentru
ochi; iluminatoare; măşti; produse de curăţire;
loţiuni tonice; corectoare; exfoliante; baze
pentru machiaj; fard de obraz; pudră
compactă; demachiant; săculeţi parfumaţi;
parfum de cameră; preparate pentru
întreţinerea frumuseţii; produse pentru
întreţinerea frumuseţii; creme pentru
înfrumuseţare; loţiuni tonice de înfrumuseţare
pentru corp; loţiuni tonice de înfrumuseţare
pentru faţă; preparate nemedicamentoase
pentru înfrumuse ţare; produse de
înfrumusetare nemedicamentoase pentru
îngrijirea pielii; produse de îngrijire a pielii
folosite în scop personal şi anume pentru faţă,
ochi şi pentru hidratarea buzelor; creme
pentru faţă şi pentru piele; loţiuni şi seruri;
tratamente anti îmbătrânire; fond de ten;
produse pentru îngrijirea părului, şampon,
balsam pentru păr, gel pentru păr şi spray
pentru păr; preparate pentru îngrijirea
unghiilor, ojă,întăritoare pentru unghii şi
produse pentru îndepărtarea ojei (dizolvant);
cremă de ras, gel pentru ras, preparate folosite
pentru dupa ras, loţiuni pentru după ras,
preparate epilatoare, deodorant pentru uz
personal, antiperspirante; amestecuri
(potpourri); preparate pentru bronzare;
preparate cosmetice pentru bronzarea pielii;
preparate pentru autobronzare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora şi
produse din metale preţioase sau placate cu
acestea; pietre preţioase şi semi preţioase;
bijuterii; bijuterii de modă; amulete; brăţări;
broşe şi insigne tip pin pentru rever;
lănţisoare; insigne; butoni; cercei; inele; ace şi
clame pentru cravată; instrumente de orologie
şi cronometrie; ceasuri de mâna; pendule;
cutii, carcase şi recipiente din metale
preţioase; ornamente din metale preţioase
pentru pălării şi pantofi; figurine şi statuete
din metale preţioase; embleme din metale
preţioase; produse din aur tip imitaţii.
18 Produse din piele şi din imitaţie de piele;

cufere şi genţi de voiaj; geamantane; bagaje;
genţi tip diplomat; saci de voiaj; portmonee;
valize; genţi; genţi de mână; genţi de umăr;
genţi pentru produse de toaletă; genţi tip
mesager; rucsacuri; ghiozdane; borsete pentru
mijloc; genţi sport; genţi de purtat toată ziua
(tip casual); serviete; serviete (tip attache);
carcase pentru muzică; săculeţe; casete pentru
produse de machiaj; cufere pentru costume,
cămaşi şi rochii; casete pentru cravate; casete
şi suporţi pentru cărţile de vizită; portofele;
poşete; umbrele; parasolare; bastoane; suporţi
(bete) pentru tragere; curele; piese şi accesorii
pentru toate produsele sus-numite.
25 Îmbrăcăminte; încăltaminte; ghete, pantofi,
papuci, sandale, pantofi sport, soşete şi
tricoturi; articole care servesc la acoperirea
capului; pălării; sepci; berete; eşarfe; mănuşi;
mănuşi cu un deget; centuri (articole de
îmbrăcăminte); cămăşi; cămăsi lenjere
(casual), tricouri, camăşi tip polo, cămăşi
sport, cămăţi de fotbal şi rugby; pantaloni,
pantaloni tip jeans, pantaloni scurţi (şorturi),
pantaloni scurţi (şorturi) pentru fotbal,
pantaloni scurţi (şorturi) pentru rugby;
costume de baie; desu; lenjerie; treninguri;
ghete pentru fotbal, ghete pentru rugby;
articole pentru exterior, haine, ,jachete,
,jachete de ski, jachete lejere (casual), jachete
şi haine impermeabile şi rezistente la vreme;
pufoaice; îmbrăcăminte pentru ski; costume;
jersee şi cardigane; tricotaje; jambiere;
cravate; pijamale; veste; bandane şi manşete;
îmbrăcăminte pentru bărbaţi; îmbrăcăminte
pentru femei; îmbrăcăminte pentru copii.
35 Servicii de comerţ cu amănuntul (en-detail)
în domeniul parfumeriei, toaletei şi
cosmeticelor, produselor pentru baie şi igienă
şi îngrijire personală, Iumânărilor, produselor
farmaceutice, feronerieişsi produselor din
metal, cuţităriei, produselor electrice,
calculatoarelor (computer), programelor de
calculator (computer), echipamentelor şi
accesoriilor fotografice şi video, produselor
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optice şi cel al ochelarilor, cărţilor şi
materialelor tipărite, benzilor audio, audio,
sistemelor video şi de televiziune, CD-urilor,
înregistrărilor şi benzilor video, filmelor,
telefoanelor şi cel al telefoanelor mobile,
echipamentelor de iluminat şi cel al
armăturilor, bicicletelor, bijuteriilor,
ceasurilor, produselor de orologerie şi de
cronometrie, instrumentelor muzicale,
papetăriei, publicaţiilor tipărite şi a
materialelor tipărite, jurnalelor şi agendelor
personale, felicitărilor, hîrtiei de împachetat şi
cel al panglicelor, mobilei, finisajelor şi cel al
decoraţiunilor, şi articolelor pentru bucătarie,
articolelor de uz casnic, cristalului, articolelor
din sticlă, porţelanului şi al articolelor din
porţelan (chinaware), articolelor din alamă,
ornamentelor, accesoriilor pentru păr,
coşurilor cu merinde, materialelor textile,
accesoriilor de cusut, genţilor din pânză, paie
şi PVC, feţelor de masă şi de pat, prosoapelor,

genţilor, produselor din piele şi de voiaj,
bagajelor, îmbrăcămintei şi cel al accesoriilor,
încălţămintei, carpetelor şi covoarelor,
artizanatului, jucăriilor (incluzând cel al
jucăriilor tip surpriză) ,jocurilor, articolelor
pentru jocuri şi cel al produselor de sport,
echipamentelor de întreţinere fizică (fitness),
produselor ecvestre, decoraţiilor, alimentaţiei
şi cel al cofetăriei, băuturilor alcoolice şi fără
alcool, animalelor de companie, tutunului şi
cel al produselor din tutun, articolelor pentru
fumători, aparatelor pentru relaxare; servicii
de comandă prin poştă şi prin reţea web
(on-line) şi servicii de comerţ cu amănuntul
(en-detail) în ceea ce priveste toate produsele
sus-numite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05733
(151) 31.07.2006
(732) RETAIL ROYALTY COMPANY,

101 Convention Center Drive, 89109,
LAS VEGAS S.U.A. NEVADA

(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)

AMERICAN EAGLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate audio; aparate MP3 audio cu redare
şi înregistrare, muzică preînregistrată pe
compact discuri, benzi şi alte medii
electronice; ochelari de soare; compasuri şi
termometre portabile pentru măsurarea
temperaturii ambientale.
14 Bijuterii; catarame pentru curele
confecţionate din metale preţioase pentru
îmbrăcăminte, brăţări pentru gleznă, brăţări,
brăţări de identificare, brăţări din metale
preţioase, broşe, bijuterii, lanţuri pentru
ceasuri, amulete, cercei clips pentru urechi,
cercei, bijuterii false dar de efect, butoni, ace
pentru cravată, coliere, ace ornamentale,
pandantive, ace pentru rever, ace şi inele;
ceasuri, cronometre, ceasuri de mână;
dispozitive de prins bancnote confecţionate
din metale preţioase; ceasuri; ceasuri cu radio;
şi ceasuri de perete.
25 Confecţii, îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte; hanorace, canadiene, costume
de baie, costume de baie dintr-o bucată, halate
de baie, haine de protecţie pentru plajă, haine
pentru plajă, curele pentru îmbrăcăminte,

curele pentru bani, pantaloni scurţi tip
bermude, bikini, blazere, bluze, bluzoane,
pantofi, sutiene, brasiere, indispensabili,
pantaloni scurţi, chiloţi de baie, şorturi,
cămăşi, scurte pentru femei, cape, veste
tricotate, jachete, jachete din piele, paltoane,
haine de ploaie, mantale de ploaie, salopete,
haine de protecţie, costume, costume de haine,
haine sport, paltoane, rochii, pantaloni de
stambă, îmbrăcăminte pentru vreme rea,
mânuşi, mânuşi de schi, costume pentru
gimnastică, bluze, bluze cu spatele gol,
jachete, jachete din piele, jachete rezistente la
vânt, jeans, jerse, pantaloni de călărie, bluze
de marinar, costume de marinar, basmale,
bavete din material textil, încălzitoare pentru
picioare, jambiere, lenjerie de pat, lenjerie de
corp, maieuri, fuste mini, mănuşi cu un singur
deget, fulare, manşoane, manşoane pentru
urechi, cravate, papioane, alte articole pentru
pus la gât, salopete, cămăşi de noapte, bluze
de noapte, pijamale, pantalonaşi, pantaloni,
pantaloni de schi, pantaloni de zăpadă,
îmbrăcăminte pentru snowboarding, pantaloni
pentru sport, combinezoane, poncho,
pulovere, halate şi halate de baie, sarongs
(bucată de stofă purtată în jurul coapselor de
bărbaţi şi femei în Malaiezia), sashes, eşarfe,
şaluri, cămăşi de noapte pentru femei, cămăşi,
cămăşi de golf, cămăşi din tricot, cămăşi polo,
cămăşi sport, cămăşi din ţesături, cămăşi de
sport, cămăşi de lână, spielhosen, salopete cu
pantaloni scurţi, izmene scurte, pantaloni
scurţi, pantaloni scurţi tip boxeri, pantaloni
scurţi pentru gimnastică, pantaloni scurţi
pentru sport, costume de schi, fuste, pantaloni
până la gambă cu manşete, pantaloni trei
sferturi, pantaloni scurţi bufanţi, gaucho,
pantaloni lungi, îmbrăcăminte pentru dormit,
costume de jogging, costume de sport,
confecţii din lână, costume de încălzire,
pulovere, pulovere cu guler pe gât, pulovere
cu guler în V, costume întregi de înot,
costume de baie, costume pentru sporturile
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acvatice, tricouri (fără mâneci, cu mânecă
scurtă, cu mânecă lungă), bluze cu bretele şi
spatele gol, bluze, bluze din tricot, trening de
fâş, manşete pentru sport, pantaloni, tunici,
cămăşi cu guler, lenjerie de corp, lenjerie de
corp pentru pantaloni, lenjerie de corp pentru
cămăşi, chiloţi tanga, lenjerie de corp termică,
veste, veste matlasate; şi articole de pus pe
cap, inclusiv bandane, bentiţe, berete,
cozoroace, viziere de soare, bentiţe pentru
cap, pălării, glugi, bentiţe pentru sport şi
şepci, eşarfe pentru cap şi baticuri.
35 Servicii de magazin cu vânzare cu
amănuntul, servicii de comandă prin poştă,
servicii de vânzări pe bază de catalog, şi
servicii electronice de magazin cu vânzare cu
amănuntul ce folosesc un computer legat la o
reţea globală şi/sau o reţea de comunicaţii,
toate în domeniul confecţiilor, îmbrăcăminte,
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole pentru
dormitor, lenjerie de corp, cămăşi de noapte,
lenjerie de pat, pijamale şi cămăşi de noapte,
pantaloni de sport, cămăşi de sport, pantaloni
şi jachete pentru încălzire, costume de baie,
costume pentru exterior, haine, veste,
canadiene, hanorace, jachete, pantaloni, jeans,

jeans din denim, pantaloni scurţi, pulovere,
cămăşi, cravate, fuste, bluze, costume de schi,
costume de snowboarding, curele, articole de
pus pe cap, pălării, şepci, eşarfe, valize,
rucsacuri, borsete pentru brâu, genţi pentru
sportivi, genţi de mână, poşete, portofele,
umbrele, parfumuri şi arome, articole de
toaletă, produse cosmetice, preparate pentru
îngrijirea părului, şampon, balsam pentru păr,
perii pentru păr, loţiuni pentru piele, săpun şi
substanţe de curăţat pentru corp, produse de
îngrijire personală, ochelari de soare,
lumânări, jucării, jocuri, articole sportive,
ceasuri de mână, bijuterii, ceasuri, articole de
papetărie, postere, pictoriale, tipărituri de artă
şi color, calendare şi jurnale de călătorie,
pixuri, creioane, portofolii, bloc-notesuri,
felicitări, blocuri de notiţe, dispozitive de
redare şi înregistrare audio, muzică
preînregistrată, compasuri, termometre pentru
înregistrarea temperaturii ambientale şi
lanterne.

˜˜˜˜˜˜˜


