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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

06161
16.09.2010 S.C. ORTOS PROD S.R.L. ORTOS

2 M 2010
06521

17.09.2010 S.C. SECPRAL COM S.R.L. GLEDO

3 M 2010
06586

20.09.2010 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE SI
INCERCARI PENTRU
ELECTROTEHNICA - ICMET

MOBILE Shield

4 M 2010
06602

16.09.2010 PAKYUZ NURHAN express

5 M 2010
06603

16.09.2010 DE AGOSTINI HELLAS LTD INVATA SI JOACA-TE CU
ANIMALELE FERMEI

6 M 2010
06615

16.09.2010 ASOCIATIA SPRIJIN PENTRU
VIATA

ASOCIATIA Sprijin pentru viaţă

7 M 2010
06616

16.09.2010 S.C. ANTENA 2 S.A. MINISTERUL DE SECRETE

8 M 2010
06604

16.09.2010 S.C. STICK DECO S.R.L. Bee stick!

9 M 2010
06617

16.09.2010 S.C. ARTAFIER-DAMASCHIN
S.R.L.

ARTA FIER DAMASCHIN Tel:0743
037 411 / 0742 092 278

10 M 2010
06618

16.09.2010 S.C. ANY PLACE MEDIA S.R.L. anyplace.ro online magazine

11 M 2010
06619

16.09.2010 S.C. PETROMED CENTRU
MEDICAL S.R.L.

PETROMED

12 M 2010
06605

16.09.2010 IONITA CAMELIA IONELA CAMEEA LIA LAZARE

13 M 2010
06620

16.09.2010 S.C. SKY HOLDINGS S.R.L. CLUB 300

14 M 2010
06621

16.09.2010 S.C. ZIMLER TRADE INVEST
S.R.L.

OUTLET IMPERIUM

15 M 2010
06622

16.09.2010 S.C. CHEMSOL GROUP S.R.L. ChemSol IGIENĂ PROFESIONALĂ

16 M 2010
06623

16.09.2010 RBS BANK (ROMANIA) S.A. ROYAL GOLD

17 M 2010
06606

16.09.2010 IONITA CAMELIA IONELA SIBEL UGUR



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

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2010
06624

16.09.2010 RBS BANK (ROMANIA) S.A. ROYAL BLACK

19 M 2010
06608

16.09.2010 MERA VICTOR
0.00CIOARBĂ VENUŢ

Bere de Reghin

20 M 2010
06625

16.09.2010 SUSANI VIORICA Suzi

21 M 2010
06612

16.09.2010 S.C. TRUST CCDP S.R.L. TRUST CCDP

22 M 2010
06613

16.09.2010 S.C. BRAND LEADER S.R.L. BRAND LEADER

23 M 2010
06614

16.09.2010 BARBU COSMIN MARCEL CATALIN BOTEZATU

24 M 2010
06626

17.09.2010 S.C. PROSPECTIUNI S.A. PROOIL A Division of Prospectiuni

25 M 2010
06627

17.09.2010 S.C. PROSPECTIUNI S.A. PRODRILL A Division of
Prospectiuni

26 M 2010
06628

17.09.2010 S.C. PROSPECTIUNI S.A. PROMIN A Division of Prospectiuni

27 M 2010
06629

17.09.2010 S.C. PROSPECTIUNI S.A. PROTHERM A Division of
Prospectiuni

28 M 2010
06630

17.09.2010 S.C. PROSPECTIUNI S.A. PROHYDRO A Division of
Prospectiuni

29 M 2010
06631

17.09.2010 S.C. PROSPECTIUNI S.A. PROCARBON A Division of
Prospectiuni

30 M 2010
06649

17.09.2010 S.C. DEROM DENTAL
INTERNATIONAL S.R.L.

IASIDENTA

31 M 2010
06650

17.09.2010 S.C. BLOSSOM MEDIA
PRODUCTION S.R.L.

stockartpeople

32 M 2010
06651

17.09.2010 S.C. VEGA TURISM S.A. VEGA BAND

33 M 2010
06636

17.09.2010 TALPES ADELA MARIA GREEN

34 M 2010
06638

17.09.2010 S.C. VESTA INVESTMENT
S.R.L.

VESTA

35 M 2010
06652

17.09.2010 S.C. FIRMA RIK S.R.L. AKKO

36 M 2010
06653

17.09.2010 S.C. INTERNET CORP S.R.L. Kuponiada



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

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

3

37 M 2010
06654

17.09.2010 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. Ghid Constructii
www.ghid-constructii.ro

38 M 2010
06655

17.09.2010 COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA NATIONALA - S.A.

in Imprimeria Naţională

39 M 2010
06656

17.09.2010 COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA NATIONALA - S.A.

print in

40 M 2010
06657

21.09.2010 COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA NATIONALA - S.A.

in

41 M 2010
06658

17.09.2010 COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA NATIONALA - S.A.

print in

42 M 2010
06659

17.09.2010 COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA NATIONALA - S.A.

in Imprimeria Naţională

43 M 2010
06660

17.09.2010 COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA NATIONALA - S.A.

Evoluţie continuă

44 M 2010
06661

17.09.2010 COMPANIA NATIONALA
IMPRIMERIA NATIONALA - S.A.

Tot ce vrei, atunci când vrei

45 M 2010
06678

20.09.2010 STANCIU ION music & more (muzica si mai mult)

46 M 2010
06662

20.09.2010 GEORGE IVANESCU SANTILIA

47 M 2010
06694

20.09.2010 COSMO PHARM S.R.L. CPH

48 M 2010
06695

20.09.2010 COSMO PHARM S.R.L. DIABESTOP

49 M 2010
06663

20.09.2010 GEORGE IVANESCU CRIGHEL

50 M 2010
06664

20.09.2010 GEORGE IVANESCU DEVORAK

51 M 2010
06665

20.09.2010 GEORGE IVANESCU TAVANIK

52 M 2010
06679

20.09.2010 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
INFERNO MOTORSPORT

INFERNO Motorsport

53 M 2010
06680

20.09.2010 S.C. COMPANIA AQUASERV
S.A.

COMPANIA AQUASERV

54 M 2010
06696

20.09.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. A MEA !

55 M 2010
06697

20.09.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. ALE MELE !

56 M 2010
06666

20.09.2010 GEORGE IVANESCU TRONCA
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57 M 2010
06667

20.09.2010 GEORGE IVANESCU HAUBERK

58 M 2010
06698

20.09.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. ALE TALE !

59 M 2010
06682

20.09.2010 RUSU IULIAN LICA European Journal of Science and
Theology (Jurnalul European de
Ştiinţă şi Teologie)

60 M 2010
06684

20.09.2010 S.C. SDK MANAGEMENT S.R.L. JUCATORUL DE GOLF

61 M 2010
06699

20.09.2010 S.C. INTACT PRODUCTION
S.R.L.

ROMANIA NEXT TOP MODEL

62 M 2010
06668

20.09.2010 GUILLAUME RENY Biosigen Caring for your new
pharmaceutical business

63 M 2010
06683

20.09.2010 S.C. RESSONANCE INVEST
S.R.L.

RESS-FORCE OIL/ADVANCED OIL
TECHNOLOGY

64 M 2010
06700

20.09.2010 ASSET PROTECTION SISTEMS
S.R.L.

ASSET PROTECTION SYSTEMS
BUCURESTI

65 M 2010
06669

20.09.2010 S.C. MAP ADVERTISING S.R.L. go studio

66 M 2010
06701

20.09.2010 S.C. MEDIA CBS S.R.L. 22th CENTURY PUBLISHING
(EDITURA SECOLULUI 22)

67 M 2010
06670

20.09.2010 S.C. EURO-TEL S.R.L. CARTUSE IMPRIMANTE.Net

68 M 2010
06685

20.09.2010 KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING GmbH

MILKA CHOCOJAFFA

69 M 2010
06702

20.09.2010 S.C. SEIRA RAV CONSTRUCT
S.R.L.

Panosolare

70 M 2010
06671

20.09.2010 S.C. AJA REGISTRARS RO
S.R.L.

Perfect Air

71 M 2010
06686

20.09.2010 CABINET DE AVOCATURA
IULIAN IONDA SERBANESCU

Avis Law Office - Your next key
move (Urmatoarea mutare cheie)

72 M 2010
06672

20.09.2010 S.C. CITY VISUAL GROUP
S.R.L.

GHIDUL ARĂDEAN

73 M 2010
06673

20.09.2010 S.C. SEMIH TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

Peros

74 M 2010
06687

20.09.2010 RUXANDRA SOARE Hai hui prin mahalale!
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75 M 2010
06703

20.09.2010 CIOBANU LIVIU CONSTANTIN Avocat FM

76 M 2010
06674

20.09.2010 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. TALSIOR

77 M 2010
06688

20.09.2010 TEODORESCU CRISTIAN ZAGA BRAND

78 M 2010
06675

20.09.2010 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. REGEMI

79 M 2010
06689

20.09.2010 TEODORESCU CRISTIAN TRANSPORTER MAGAZIN AUTO

80 M 2010
06676

20.09.2010 S.C. GMP ADVERTISING S.R.L. Ajută brandurile să ajute oamenii /
Helps brands help people

81 M 2010
06677

20.09.2010 MOLDOVAN MIHAELA OANA Mihaela Varro

82 M 2010
06690

20.09.2010 S.C. INNOVA SISTEME SI
TEHNOLOGIII S.R.L.

intelli.Buffer

83 M 2010
06691

20.09.2010 ASOCIATIA JUDETEANA A
PESCARILOR SPORTIVI
GALATI

Parcul Natural Lunca Joasă a
Prutului Inferior

84 M 2010
06704

20.09.2010 CIOBANU LIVIU CONSTANTIN Avocat TV

85 M 2010
06692

20.09.2010 FETTER ADRIANA SABINA PARTIDUL BICICLIŞTILOR

86 M 2010
06693

20.09.2010 COSMO PHARM S.R.L. CPR

87 M 2010
06681

21.09.2010 S.C. STRONG PATROL S.R.L. SP

88 M 2010
06749

21.09.2010 VADANA IOAN-IUSTIN AcademicLink

89 M 2010
06718

21.09.2010 STEVEN M. PEPA
0.00CLAUDIU A. POP

CANADA DAY BUCHAREST (ZIUA
CANADEI BUCURESTI)

90 M 2010
06750

21.09.2010 S.C. WINTEC S.R.L. VORNE PENCERE & KAPI
SISTEMLERI (VORNE SISTEME
PENTRU FERESTRE SI USI)

91 M 2010
06719

21.09.2010 S.C. CAMERA 1 S.R.L. 100% CU ROBERT TURCESCU

92 M 2010
06705

21.09.2010 GRIGORAS C. CONSTANTIN
CRISTINEL INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

DEZONLINE.RO
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93 M 2010
06720

21.09.2010 STEVEN M. PEPA
0.00CLAUDIU A. POP

THE CANADIAN LOBSTER DINNER
(DINEUL CANADIAN AL
HOMARULUI)

94 M 2010
06721

21.09.2010 S.C. CAMERA 1 S.R.L. SUTĂ LA SUTĂ

95 M 2010
06706

21.09.2010 S.C. KRONSTADT FRUCTE
S.R.L.

plusvita

96 M 2010
06722

21.09.2010 S.C. TERRA CLEAN
INTERNATIONAL S.R.L.

TERRA CLEAN-CURATENIE DE
CINCI STELE

97 M 2010
06707

21.09.2010 GRIGORAS C. CONSTANTIN
CRISTINEL INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

DEZONLINE.RO SOLUTII IEFTINE
PENTRU MAŞINA TA!

98 M 2010
06708

21.09.2010 S.C. OPAL SEPCO IMPEX
S.R.L.

IGOR

99 M 2010
06709

21.09.2010 S.C. OPAL SEPCO IMPEX
S.R.L.

COLUMB

100 M 2010
06710

21.09.2010 VATEA ANDREEA Study Abroad Advising Center

101 M 2010
06723

21.09.2010 BISTRAE GILY Lactobis

102 M 2010
06713

21.09.2010 VALENZUELA GARCIA
ROSENDO

TELEEUROBINGO

103 M 2010
06724

21.09.2010 S.C. EURO GRUP S.R.L. UNYMAX

104 M 2010
06751

21.09.2010 S.C. TERRA MANAGEMENT &
DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

Sun & Wind RENEWABLE ENERGY
SOLUTION (Soare si Vant)

105 M 2010
06746

21.09.2010 S.C. ROMAROSE INVEST
S.R.L.

VITESSE

106 M 2010
06747

21.09.2010 S.C. TERAPIA S.A. RABEZ

107 M 2010
06715

21.09.2010 RAZVAN BOGDAN BACIU trafictube

108 M 2010
06716

21.09.2010 S.C. ART CHEMICALS S.R.L. ART Chemicals ADVANCED
RESEARCH & TECHNOLOGY

109 M 2010
06717

21.09.2010 S.C. CAMERA 1 S.R.L. ROMÂNIA VORBEŞTE

110 M 2010
06752

21.09.2010 S.C. DOMINO'S PIZZA MAXIM
S.R.L.

ShaorMizza
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111 M 2010
06753

22.09.2010 S.C. ALISTAR SECURITY S.R.L. All Star Security

112 M 2010
06754

21.09.2010 S.C. TOTAL TRANS GAZ S.R.L. TOTAL TRANS GAZ GPL 2

113 M 2010
06755

21.09.2010 S.C. TOTAL TRANS GAZ S.R.L. TOTAL TRANS GAZ

114 M 2010
06756

21.09.2010 S.C. GEEK INTERACTIV S.R.L. theGeeks

115 M 2010
06757

21.09.2010 HOCHLAND SE HOCHLANDINO

116 M 2010
06758

21.09.2010 S.C. TRINITY POINT S.R.L. 69

117 M 2010
06759

21.09.2010 S.C. BLITZ PRESS '94 S.R.L. CASA ÎN REGIE PROPRIE

118 M 2010
06760

21.09.2010 S.C. TELESTAR DIRECT
MARKETING S.R.L.

telestar DIRECT MARKETING

119 M 2010
06761

21.09.2010 S.C. TELECLUB S.R.L. teleclub

120 M 2010
06762

21.09.2010 S.C. TELESTAR DIRECT
MARKETING S.R.L.

telestar

121 M 2010
06763

22.09.2010 E. & J. GALLO WINERY WINEMAKER'S SEAL

122 M 2010
06764

22.09.2010 M & G BRANDS, LIMITED MCWILLIAM'S HANWOOD ESTATE

123 M 2010
06768

22.09.2010 S.C. SAULEAN SUNEX SNC

124 M 2010
06765

22.09.2010 S.C. BIAMI PROD S.R.L. IZVORUL FLORII

125 M 2010
06769

22.09.2010 S.C. SAULEAN SUNEX SNC www.sunex.ro

126 M 2010
06766

22.09.2010 S.C. SAULEAN SUNEX SNC SUNEX

127 M 2010
06767

22.09.2010 S.C. SAULEAN SUNEX SNC SUNEX

128 M 2010
06770

22.09.2010 S.C. CIPTRANS IGHIU S.R.L. LAYLA

129 M 2010
06771

22.09.2010 UNIVERSITATEA ATHENAEUM
DIN BUCURESTI

UNIVERSITATEA ATHENAEUM

130 M 2010
06772

22.09.2010 SUCU CAMELIA GEORGETA IQONIQUE CLASS STUDIO
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131 M 2010
06773

22.09.2010 S.C. STRONGLIV GUARD
S.R.L.

STRONGLIV GUARD pază şi
protecţie

132 M 2010
06778

22.09.2010 LUNGU E-V ALEXANDRU
IONUT
0.00LUNGU E-V MARIUS
CRISTIAN

NOI ITI REVIGORAM LAPTOPUL

133 M 2010
06774

22.09.2010 S.C. CERNA S.R.L. CERNA

134 M 2010
06779

22.09.2010 LUNGU E-V ALEXANDRU
IONUT
0.00LUNGU E-V MARIUS
CRISTIAN

ENERGIE PENTRU LAPTOP

135 M 2010
06776

22.09.2010 S.C. ORSO BRUNO S.R.L. ORSO BRUNO Pizzerie-Restaurant

136 M 2010
06780

22.09.2010 GOLDEN BRANDS LIMITED Deli SEMINŢE PRĂJITE

137 M 2010
06777

22.09.2010 ROSCA & NEACSU SCPA ARENA MALL

138 M 2010
06781

22.09.2010 PT. SINAR MAS AGRO
RESOURCES & TECHNOLOGY
TBK

i-soc

139 M 2010
06782

22.09.2010 S.C. DEPAL S.R.L. FRUIT ORCHARD CAISE
DESHIDRATATE

140 M 2010
06783

22.09.2010 S.C. SELENA EMD S.R.L. SELENA EMD

141 M 2010
06784

22.09.2010 S.C. CHRISTIAN '76 TOUR
S.R.L.

CHRISTIAN TOUR

142 M 2010
06788

22.09.2010 S.C. AM SOLUTION S.R.L. PALANEŢ
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(210) M 2010 06161
(151) 16.09.2010
(732) S.C. ORTOS PROD S.R.L., Str. Băii

nr. 1B, judeţul Sălaj, , ZALĂU
ROMANIA 

(540)

ORTOS

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270501;
270502;
290104;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06521
(151) 17.09.2010
(732) S.C. SECPRAL COM S.R.L., Str.

Câmpul Pâinii nr. 26, judeţul Cluj,
400629, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

GLEDO

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
 
(531) Clasificare Viena:270511;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Diode electroluminescente (LED).
11 Aparate şi instalaţii de iluminat; aparate şi
instalaţii de iluminat interioare şi exterioare
utilizând diode luminescente (LED). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06586
(151) 20.09.2010
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE SI
I N C E R C A R I  P E N T R U
ELECTROTEHNICA - ICMET, str.
Calea Bucureşti nr. 144, judeţul Dolj,
1100, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

MOBILE Shield
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(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118;
261113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06602
(151) 16.09.2010
(732) PAKYUZ NURHAN, Str. Alexandru

cel Bun nr. 40, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

express

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru degresare;
săpunuri, detergenţi de vase universali,
detergenţi dezinfectanţi.
31 Produse agricole, horticole; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3 şi 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; producţie,
import, export, publicitate, reclamă.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

servicii de curăţătorie, spălătorie chimică şi
ecologică.
40 Tratament de materiale - spălătorie,
curăţătorie chimică, vopsire textile, confecţii
din piele, blănuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06603
(151) 16.09.2010
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

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

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

(540)

INVATA SI JOACA-TE CU
ANIMALELE FERMEI

(591) Culori revendicate:alb, galben, roşu

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
dispozitive electronice, CD/DVD, CD-Rom,
programe.
16 Publicaţii, cărţi, reviste, jurnale, materiale
tipărite adiacente.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; pagini web, transmisiuni
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radio şi tv, transmisiuni prin web.
39 Distribuire de material audiovizual.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06615
(151) 16.09.2010
(732) ASOCIATIA SPRIJIN PENTRU

VIATA, Str. Matei Basarab nr. 35, bl.
PD7, ac. A, ap. 3, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

ASOCIATIA Sprijin pentru viaţă

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

  
(531) Clasificare Viena:020901;
270509;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
36  Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare: colectarea de

fonduri de la persoanele fizice şi/sau juridice
române şi/sau străine în vederea sprijinirii
persoanelor defavorizate din lipsa de
posibilităţi sau din cauza de handicap.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de cursuri de
formare profesională, consiliere în domeniul
educaţiei şi formării, organizarea şi
conducerea de conferinţe, seminarii, congrese,
workshop-uri.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; servicii de primire, îngrijire,
asistenţă socială, educaţională pentru mame şi
copii; îndrumarea şi susţinerea familiilor cu
mai mulţi copii în vederea dezvoltării
acestora, oferirea de servicii sociale pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situaţiilor de
risc în care se găsesc copii şi persoanele în
dificultate pentru a face posibilă: reducerea
situaţiilor de risc, participarea la viaţa
comunităţii, intergrarea socială, respectul şi
încrederea în capacităţile proprii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06616
(151) 16.09.2010
(732) S.C. ANTENA 2 S.A., Bdul Ficusului

nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MINISTERUL DE SECRETE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06604
(151) 16.09.2010
(732) S.C. STICK DECO S.R.L., Str.

Inginer Dumitru Zossima nr. 77, etaj
2, cam. 38, 011537, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bee stick!

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031304;
031325;
270509;
290113;  
(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 - mai exact autocolante
decorative.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 06617
(151) 16.09.2010
(732) S.C. ARTAFIER-DAMASCHIN

S.R.L., Str. Pasiunii nr. 14, judeţul
Vrancea, , COMUNA GOLEŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTA FIER DAMASCHIN Tel:0743 037
411 / 0742 092 278

  
(531) Clasificare Viena:261108;
270515;
270711;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06618
(151) 16.09.2010
(732) S.C. ANY PLACE MEDIA S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 48, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

anyplace.ro online magazine

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

  
(531) Clasificare Viena:011501;
270503;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06619
(151) 16.09.2010
(732) S.C. PETROMED CENTRU

MEDICAL S.R.L., B-dul. Iuliu
Maniu nr. 78-80, spaţiul comercial nr.
2, lotul 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06605
(151) 16.09.2010
(732) IONITA CAMELIA IONELA, Şos.

Mihai Bravu nr. 311, Bl. S3, Sc. A,
Ap. 37, Sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAMEEA LIA LAZARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06620
(151) 16.09.2010
(732) S.C. SKY HOLDINGS S.R.L., Str.

Dr. Nicolae Siseşti nr. 21 A, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CLUB 300

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:210303;
260418;
270524;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06621
(151) 16.09.2010
(732) S.C. ZIMLER TRADE INVEST

S.R.L., Sat Căldăraru, Str. Drum între
tarlale nr. 7, judeţul Ilfov, , COMUNA
CERNICA ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI
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(540)

OUTLET IMPERIUM

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, mov, fucsia

  
(531) Clasificare Viena:011505;
260418;
270509;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06622
(151) 16.09.2010
(732) S.C. CHEMSOL GROUP S.R.L.,

Str. David Emanuel nr. 6A, et. 1, ap.
2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ChemSol IGIENĂ PROFESIONALĂ

  
(531) Clasificare Viena:011521;
270507;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei. 
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 06623
(151) 16.09.2010
(732) RBS BANK (ROMANIA) S.A., Piaţa

Montreal nr. 10 WTCB-2E, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ROYAL GOLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06606
(151) 16.09.2010
(732) IONITA CAMELIA IONELA, Şos.

Mihai Bravu nr. 311, Bl. S3, Sc. A,
Ap. 37, Sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SIBEL UGUR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06624
(151) 16.09.2010
(732) RBS BANK (ROMANIA) S.A., Piaţa

Montreal nr. 10 WTCB-2E, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ROYAL BLACK

  
(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 06608
(151) 16.09.2010
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(732) CIOARBĂ VENUŢ, Str. Pometului
nr. 21, judeţul Mureş, 545300,
REGHIN ROMANIA 

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

(540)

Bere de Reghin

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270503;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06625
(151) 16.09.2010
(732) SUSANI VIORICA, Şos. Mihai

Bravu nr. 196, bl. 200, sc.B, ap. 47,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Suzi

(591) Culori revendicate:roz violet (pantone
218C)

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane, bice şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole
pentru acoperirea capului. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a produselor din
clasele 18, 25 (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
crespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshoping, promovarea
imaginii firmei, târguri şi expoziţii în scop
comercial, import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06612
(151) 16.09.2010
(732) S.C. TRUST CCDP S.R.L., Str.

Tineretului nr. 663, judeţul Neamţ, ,
ROZNOV ROMANIA 

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

(540)

TRUST CCDP

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011505;
180115;
270501;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii civile şi industriale, drumuri şi
poduri; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii, comunicaţii prin
terminale de calculator, transmiterea de
mesaje.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; organizare de călătorii.
40 Tratarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06613
(151) 16.09.2010
(732) S.C. BRAND LEADER S.R.L., Str.

Constantin Lacea nr. 12 - 14, biroul 2,
judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

BRAND LEADER
 

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 06614
(151) 16.09.2010
(732) BARBU COSMIN MARCEL, Str.

Foişorului nr. 16, bl. F11C, sc. 3, et. 6,
ap. 89, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CATALIN BOTEZATU
  

(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.
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 06626
(151) 17.09.2010
(732) S.C. PROSPECTIUNI S.A., Str.

Caransebeş nr. 1, sector 1, 78344,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROOIL A Division of Prospectiuni
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(591) Culori revendicate:alb, albastru,
negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:010512;
260116;
261113;
270515;
290114;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06627
(151) 17.09.2010
(732) S.C. PROSPECTIUNI S.A., Str.

Caransebeş nr. 1, sector 1, 78344,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODRILL A Division of Prospectiuni

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

  
(531) Clasificare Viena:010512;
260113;
260116;
270515;
290114;  

(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06628
(151) 17.09.2010
(732) S.C. PROSPECTIUNI S.A., Str.

Caransebeş nr. 1, sector 1, 78344,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROMIN A Division of Prospectiuni

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

  
(531) Clasificare Viena:010512;
260116;
261113;
270515;
290114;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06629
(151) 17.09.2010
(732) S.C. PROSPECTIUNI S.A., Str.

Caransebeş nr. 1, sector 1, 78344,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTHERM A Division of Prospectiuni

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

  
(531) Clasificare Viena:010512;
260116;
261113;
270515;
290114;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06630
(151) 17.09.2010
(732) S.C. PROSPECTIUNI S.A., Str.

Caransebeş nr. 1, sector 1, 78344,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROHYDRO A Division of Prospectiuni

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

  
(531) Clasificare Viena:010512;
260116;
261113;
270515;
290114;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06631
(151) 17.09.2010
(732) S.C. PROSPECTIUNI S.A., Str.

Caransebeş nr. 1, sector 1, 78344,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROCARBON A Division of Prospectiuni

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

  
(531) Clasificare Viena:010512;
260116;
261113;
270515;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 06649
(151) 17.09.2010
(732) S . C .  D E R O M  D E N T A L

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Prof.
Inculeţ nr. 3, judeţul Iaşi, 700720,
IAŞI ROMANIA 

(540)

IASIDENTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06650
(151) 17.09.2010
(732) S . C .  B L O S S O M  M E D I A

PRODUCTION S.R.L., Str. Petre
Ispirescu nr. 1, bl. 47, sc. 2, ap. 31,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

stockartpeople
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea şi menţinerea de site web
special izat  în resurse umane ş i
comercializarea de lucrări artistice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06651
(151) 17.09.2010
(732) S.C. VEGA TURISM S.A., Hotel

Vega, jud. Constanţa, , MAMAIA
ROMANIA 

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

(540)

VEGA BAND
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; servicii în domeniul
divertismentului, în activităţi de concerte,
producţii de bande sonore şi de imagine;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06636
(151) 17.09.2010
(732) TALPES ADELA MARIA, Str.

Cernăuţi nr. 2, bl. C5, sc. B, ap. 11,
J u d .  D â m b o v i ţ a ,  1 3 0 0 2 5 ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

GREEN

(591) Culori revendicate:verde
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(531) Clasificare Viena:050320;
260416;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06638
(151) 17.09.2010
(732) S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L.,

Calea Bucureştilor nr. 1, judeţul Ilfov,
71911, OTOPENI ROMANIA 

(540)

VESTA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:071110;
260418;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, materiale colorante.
6 Metale de construcţie metalice; construcţii
transportabile metalice; materiale metalice
pentru căile ferate; produse de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; produse metalice
necuprinse în alte clase.
16 Materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
17 Cauciuc şi produse din aceste materiale
necuprinse în alte clase; produse din materiale
plastice semiprelucrate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06652
(151) 17.09.2010
(732) S.C. FIRMA RIK S.R.L., Str.

Aristide Karatzali nr. 23, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr.48, bl.D-10, ap.3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

AKKO

  
(531) Clasificare Viena:260403;
260416;
270514;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06653
(151) 17.09.2010
(732) S.C. INTERNET CORP S.R.L., Str.

Puţul lui Zamfir nr. 28, sector 1,
011683, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kuponiada

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06654
(151) 17.09.2010
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

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

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

(540)

Ghid Constructii www.ghid-constructii.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:070124;
261513;
270515;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06655
(151) 17.09.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

IMPRIMERIA NATIONALA -
S.A., Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

in Imprimeria Naţională

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis (pantone 294)

  
(531) Clasificare Viena:260403;
261109;
270519;
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 mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; tipizate.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi financiare, deconsultanţă,
leasing, management şi de reprezentare în
nume propriu sau în asociere; regruparea în
avantajul terţilor a produselor poligrafice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cumpere în mod comod;
studiu de marketing şi sondaje în legătură cu
obiectul de activitate; reclamă; organizarea de
expoziţii cu scop comercial.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
difuzare.
40 Tratament de materiale; servicii de
imprimare şi tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind
organizarea acţiunilor de formare şi
perfecţionare profesională în domeniul
specific de activitate; organizarea de
simpozioane şi schimburi de experienţă.
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;
expertizarea privind autenticitatea hârtiilor;
studii, prognoze şi norme în domeniul specific
de activitate.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; gestionarea titlurilor de proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06656
(151) 17.09.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

IMPRIMERIA NATIONALA -
S.A., Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 
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(540)

print in

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

  
(531) Clasificare Viena:050520;
270519;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice; clişee; tipizate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi financiare, deconsultanţă,
leasing, management şi de reprezentare în
nume propriu sau în asociere; regruparea în
avantajul terţilor a produselor poligrafice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cumpere în mod comod;
studiu de marketing şi sondaje în legătură cu
obiectul de activitate; reclamă; organizarea de

expoziţii cu scop comercial.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
difuzare.
40 Tratament de materiale; servicii de
imprimare şi tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind
organizarea acţiunilor de formare şi
perfecţionare profesională în domeniul
specific de activitate; organizarea de
simpozioane şi schimburi de experienţă.
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;
expertizarea privind autenticitatea hârtiilor;
studii, prognoze şi norme în domeniul specific
de activitate.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; gestionarea titlurilor de proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06657
(151) 21.09.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

IMPRIMERIA NATIONALA -
S.A., Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 
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(540)

in

(591) Culori revendicate:gri
 
(531) Clasificare Viena:261109;
270503;
270519;
290106;  
(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); caracter
tipografice; clişee; tipizate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi financiare, deconsultanţă,
leasing, management şi de reprezentare în
nume propriu sau în asociere; regruparea în
avantajul terţilor a produselor poligrafice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cumpere în mod comod;
studiu de marketing şi sondaje în legătură cu

obiectul de activitate; reclamă; organizarea de
expoziţii cu scop comercial.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
difuzare.
40 Tratament de materiale; servicii de
imprimare şi tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind
organizarea acţiunilor de formare şi
perfecţionare profesională în domeniul
specific de activitate; organizarea de
simpozioane şi schimburi de experienţă.
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;
expertizarea privind autenticitatea hârtiilor;
studii, prognoze şi norme în domeniul specific
de activitate.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; gestionarea titlurilor de proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06658
(151) 17.09.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

IMPRIMERIA NATIONALA -
S.A., Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 
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(540)

print in
 
(531) Clasificare Viena:050520;
270519;  
(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); caracter
tipografice; clişee; tipizate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi financiare, deconsultanţă,
leasing, management şi de reprezentare în
nume propriu sau în asociere; regruparea în
avantajul terţilor a produselor poligrafice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cumpere în mod comod;
studiu de marketing şi sondaje în legătură cu
obiectul de activitate; reclamă; organizarea de
expoziţii cu scop comercial.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
difuzare.
40 Tratament de materiale; servicii de
imprimare şi tipărire.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind
organizarea acţiunilor de formare şi
perfecţionare profesională în domeniul
specific de activitate; organizarea de
simpozioane şi schimburi de experienţă.
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;
expertizarea privind autenticitatea hârtiilor;
studii, prognoze şi norme în domeniul specific
de activitate.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; gestionarea titlurilor de proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06659
(151) 17.09.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

IMPRIMERIA NATIONALA -
S.A., Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

in Imprimeria Naţională
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(531) Clasificare Viena:260403;
261109;
270519;  
(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); caracter
tipografice; clişee; tipizate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi financiare, deconsultanţă,
leasing, management şi de reprezentare în
nume propriu sau în asociere; regruparea în
avantajul terţilor a produselor poligrafice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cumpere în mod comod;
studiu de marketing şi sondaje în legătură cu
obiectul de activitate; reclamă; organizarea de
expoziţii cu scop comercial.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
difuzare.
40 Tratament de materiale; servicii de
imprimare şi tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind
organizarea acţiunilor de formare şi
perfecţionare profesională în domeniul
specific de activitate; organizarea de
simpozioane şi schimburi de experienţă.
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;

expertizarea privind autenticitatea hârtiilor;
studii, prognoze şi norme în domeniul specific
de activitate.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; gestionarea titlurilor de proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06660
(151) 17.09.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

IMPRIMERIA NATIONALA -
S.A., Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Evoluţie continuă
 
(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); caracter
tipografice; clişee; tipizate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi financiare, deconsultanţă,
leasing, management şi de reprezentare în
nume propriu sau în asociere; regruparea în
avantajul terţilor a produselor poligrafice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cumpere în mod comod;
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studiu de marketing şi sondaje în legătură cu
obiectul de activitate; reclamă; organizarea de
expoziţii cu scop comercial.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
difuzare.
40 Tratament de materiale; servicii de
imprimare şi tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind
organizarea acţiunilor de formare şi
perfecţionare profesională în domeniul
specific de activitate; organizarea de
simpozioane şi schimburi de experienţă.
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;
expertizarea privind autenticitatea hârtiilor;
studii, prognoze şi norme în domeniul specific
de activitate.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; gestionarea titlurilor de proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06661
(151) 17.09.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

IMPRIMERIA NATIONALA -
S.A., Bdul. Iuliu Maniu nr. 244D,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tot ce vrei, atunci când vrei

  
(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); caracter
tipografice; clişee; tipizate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi financiare, deconsultanţă,
leasing, management şi de reprezentare în
nume propriu sau în asociere; regruparea în
avantajul terţilor a produselor poligrafice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cumpere în mod comod;
studiu de marketing şi sondaje în legătură cu
obiectul de activitate; reclamă; organizarea de
expoziţii cu scop comercial.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
difuzare.
40 Tratament de materiale; servicii de
imprimare şi tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii privind
organizarea acţiunilor de formare şi
perfecţionare profesională în domeniul
specific de activitate; organizarea de
simpozioane şi schimburi de experienţă.
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;
expertizarea privind autenticitatea hârtiilor;
studii, prognoze şi norme în domeniul specific
de activitate.
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45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; gestionarea titlurilor de proprietate
intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06678
(151) 20.09.2010
(732) STANCIU ION, Str. Lt. Virgil

Lazarovici nr. 12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

music & more (muzica si mai mult)
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06662
(151) 20.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SANTILIA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06694
(151) 20.09.2010
(732) COSMO PHARM S.R.L., B-dul

Corneliu Coposu nr. 5, bl.103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 704911,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:050313;
260118;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06695
(151) 20.09.2010
(732) COSMO PHARM S.R.L., B-dul

Corneliu Coposu nr. 5, bl.103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 704911,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

DIABESTOP
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06663
(151) 20.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CRIGHEL
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06664
(151) 20.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DEVORAK
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06665
(151) 20.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TAVANIK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06679
(151) 20.09.2010
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

INFERNO MOTORSPORT, Sat
Roşu, Str. Gladiolelor nr. 12, bl. 8, ap.
7, Judeţul Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(540)

INFERNO Motorsport

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

  
(531) Clasificare Viena:261325;
270515;
270519;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; competiţii sportive
(cronometrare); organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment); cronometrarea
manifestărilor sportive; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizarea de competiţii sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06680
(151) 20.09.2010
(732) S.C. COMPANIA AQUASERV

S.A., Str. Kos Karoly nr. 1, Judeţul
Mureş, 540297, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

COMPANIA AQUASERV

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:261109;
261113;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri
- distruibuţie.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06696
(151) 20.09.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

Bdul Decebal nr. 14, bl. S 6, sc. 4, etj.
1, ap. 68, sector 3, *, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă; biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06697
(151) 20.09.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

Bdul Decebal nr. 14, bl. S 6, sc. 4, etj.
1, ap. 68, sector 3, *, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ALE MELE !
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă; biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor

diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06666
(151) 20.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TRONCA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06667
(151) 20.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

HAUBERK
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06698
(151) 20.09.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

Bdul Decebal nr. 14, bl. S 6, sc. 4, etj.
1, ap. 68, sector 3, *, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ALE TALE !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă; biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06682
(151) 20.09.2010
(732) RUSU IULIAN LICA, Str. Sf. Petru

Movilă nr. 3, bl. L 11, et. 3, ap. 4,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

European Journal of Science and
Theology (Jurnalul European de Ştiinţă şi
Teologie)

(591) Culori revendicate:violet (pantone
7434), galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:050116;
260118;
290114;  
(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,
micro-editare activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06684
(151) 20.09.2010
(732) S.C. SDK MANAGEMENT S.R.L.,

Str. 23 August nr. 79A, ap. 5, Judeţul
Ilfov, 075100, OTOPENI ROMANIA

(540)

JUCATORUL DE GOLF
 

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziareşi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou;
materiale publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06699
(151) 20.09.2010
(732) S.C. INTACT PRODUCTION

S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44A, corp B,
et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMANIA NEXT TOP MODEL
  

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

9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06668
(151) 20.09.2010
(732) GUILLAUME RENY, 119 Avenue

Andre Morizet, 92100, BOULOGNE
FRANTA 

(740) CHIUARIU SI ASOCIATII
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Pictor
Daniel Rosenthal nr. 30, et. 3, ap. 4,
sector 1 BUCUREŞTI
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(540)

Biosigen Caring for your new
pharmaceutical business

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06683
(151) 20.09.2010
(732) S.C. RESSONANCE INVEST

S.R.L., Str. Independenţei nr. 8,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

RESS-FORCE OIL/ADVANCED OIL
TECHNOLOGY

(591) Culori revendicate:gri, lila

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri; lubrifianţi; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare).
35 Regruparea în avantajul terţilor a uleiurilor,
lubrifianţilor, combustibililor (inclusiv benzină
pentru motoare) (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06700
(151) 20.09.2010
(732) ASSET PROTECTION SISTEMS

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 273,
Corp 3, et. 3, sector 6, 060042,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASSET PROTECTION SYSTEMS
BUCURESTI
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 (531) Clasificare Viena:011725;
260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06669
(151) 20.09.2010
(732) S.C. MAP ADVERTISING S.R.L.,

Str. Silvestru nr. 75, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

go studio
(591) Culori revendicate:verde (pantone

382), gri (pantone 877)
  
(531) Clasificare Viena:260104;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
distribuirea de prospecte, direct sau prin postă
sau/şi distribuirea de eşantioane.
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06701
(151) 20.09.2010
(732) S.C. MEDIA CBS S.R.L., Intrarea

Patrulei nr. 8, demisol, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
22th CENTURY PUBLISHING

(EDITURA SECOLULUI 22)
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 06670
(151) 20.09.2010
(732) S.C. EURO-TEL S.R.L., Str.

Republicii nr. 25, Jud. Braşov, 500030,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

CARTUSE IMPRIMANTE.Net
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(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:190303;
290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06685
(151) 20.09.2010
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ

HOLDING GmbH, Chollestrasse 4,
6301, ZUG ELVETIA 

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

(540)

MILKA CHOCOJAFFA

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

  
(531) Clasificare Viena:030402;
060104;
260418;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, extracte de cafea, înlocuitori de
cafea, cacao, ciocolată, băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de ciocolată şi băuturi pe
bază de cafea şi preparate pentru astfel de
băuturi, ceai, produse de brutărie, zahăr şi
îndulcitori, produse de patiserie, biscuiţi,
prăjituri, vafe, napolitane, produse de cofetărie,
în special produse de cofetărie pe bază de zahăr
şi produse de cofetărie pe bază de ciocolată,
produse din aluat, preparate făcute din cereale,
floricele de porumb, îngheţată comestibilă,
şerbet, miere, budincă, gustări sub formă de
floricele de porumb şi chipsuri de porumb,
precum şi gustări pe bază de porumb, orez, orz,
secară sau produse de patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06702
(151) 20.09.2010
(732) S.C. SEIRA RAV CONSTRUCT

S.R.L., Str. Murgeni nr. 7, bl. L 27, ap.
52, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4, bl.20,
sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI
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(540)

Panosolare
(591) Culori revendicate:verde, alb
 (531) Clasificare Viena:010302;
050520;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Instalaţii solare şi termice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, referitor la instalaţii solare şi
termice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
solare şi termice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06671
(151) 20.09.2010
(732) S.C. AJA REGISTRARS RO

S.R.L., Dâmbul Morii, Str. Piatra
Mare, nr. 53, Jud. Braşov, , SĂCELE
ROMANIA 

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

(540)

Perfect Air

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241505;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile ferate;
cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică; tuburi
metalice; case de bani; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre); instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06686
(151) 20.09.2010
(732) CABINET DE AVOCATURA

IULIAN IONDA SERBANESCU,
Str. Vasile Lascăr nr. 48-50, ap. 31,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Avis Law Office - Your next key move
(Urmatoarea mutare cheie)

(531) Clasificare Viena:260116;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06672
(151) 20.09.2010
(732) S.C. CITY VISUAL GROUP S.R.L.,

Str. Lipovei nr. 4, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

GHIDUL ARĂDEAN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06673
(151) 20.09.2010
(732) S.C. SEMIH TEXTIL IMPORT

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

(540)

Peros

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena: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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06687
(151) 20.09.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Şoseaua

Bucureşti-Piteşti nr. 19, Judeţul Argeş,
, COMUNA CĂLINEŞTI ROMANIA

(540)

Hai hui prin mahalale!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06703
(151) 20.09.2010
(732) CIOBANU LIVIU CONSTANTIN,

Drumul Valea Cricovului nr. 88, bl. 1,
sc. A, ap. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Avocat FM

(591) Culori revendicate:lila, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06674
(151) 20.09.2010
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

TALSIOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Insecticid.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06688
(151) 20.09.2010
(732) TEODORESCU CRISTIAN, Str.

Costieni bl. 36, et. 3, ap. 14, Judeţul
Buzău, , RÂMNICU SĂRAT
ROMANIA 

(540)

ZAGA BRAND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06675
(151) 20.09.2010
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

REGEMI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Insecticid.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06689
(151) 20.09.2010
(732) TEODORESCU CRISTIAN, Str.

Costieni bl. 36, et. 3, ap. 14, Judeţul
Buzău, , RÂMNICU SĂRAT
ROMANIA 

(540)

TRANSPORTER MAGAZIN AUTO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06676
(151) 20.09.2010
(732) S.C. GMP ADVERTISING S.R.L.,

Str. Silvestru nr. 75, sector 2, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ajută brandurile să ajute oamenii / Helps
brands help people
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
distribuirea de prospecte, direct sau prin postă
sau/şi distribuirea de eşantioane.
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament sau
/şi recreere inclusiv de prezentare către public
a unor opere de artă plastică sau de literatură,
în scop cultural sau educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06677
(151) 20.09.2010
(732) MOLDOVAN MIHAELA OANA,

Str. Valea Rusului nr. 1B, Jud.
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Mihaela Varro

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
indigo, ciclamen

  
(531) Clasificare Viena:020901;
270501;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06690
(151) 20.09.2010
(732) S.C. INNOVA SISTEME SI

TEHNOLOGIII S.R.L., Str. Abrud nr.
79, bl. 168, ap. 2, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

intelli.Buffer
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(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270515;
290104;  
(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 vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
12 Vehicule şi alte părţi componente; aparate
de locomoţie terestră, aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
proiectare, precum şi servicii de cercetare şi
de creaţie, referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industrială, consultanţă,
expertize tehnice; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06691
(151) 20.09.2010
(732) ASOCIATIA JUDETEANA A

P E S C A R I L O R  S P O R T I V I
GALATI, Str. 1 Decembrie 1918 bl.
S9D, parter, Judeţul Galaţi, 800245,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului
Inferior

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

  
(531) Clasificare Viena:030707;
050519;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii privind gestionarea şi administrarea
de patrimoniu.
41 Parcuri de distracţii; exploatarea grădinilor
zoologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06704
(151) 20.09.2010
(732) CIOBANU LIVIU CONSTANTIN,

Drumul Valea Cricovului nr. 88, bl. 1,
sc. A, ap. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Avocat TV

(591) Culori revendicate:mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06692
(151) 20.09.2010
(732) FETTER ADRIANA SABINA,

B-dul Lacul Tei, nr. 79, bl. 15A, sc. A,
et. 3, ap. 15, sector 2, 020375,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06693
(151) 20.09.2010
(732) COSMO PHARM S.R.L., B-dul

Corneliu Coposu nr. 5, bl.103, sc. 3, et.
7, ap. 74, sector 3, 704911,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

CPR

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050313;
260118;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06681
(151) 21.09.2010
(732) S.C. STRONG PATROL S.R.L.,

Bdul. A. I. Cuza, Judeţul Brăila,
810012, BRĂILA ROMANIA 

(540)

SP
  

(531) Clasificare Viena:240115;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
41 Educaţie, instruire în domeniul pazei şi
protecţiei.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06749
(151) 21.09.2010
(732) VADANA IOAN-IUSTIN, Judeţul

Bacău, 607540, LOC. SĂUCEŞTI
ROMANIA 

(540)

AcademicLink

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

38 Telecomunicaţii, în special comunicaţii în
pagini web şi internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06718
(151) 21.09.2010
(732) STEVEN M. PEPA, Str. Săvineşti nr.

10, bl. 38B, sc. 2, et.1, ap. 18, sector 4,
*, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Reşiţa nr. 20,
bl. A19, sc. F, et. 4, ap. 88, sector 4, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANADA DAY BUCHAREST (ZIUA
CANADEI BUCURESTI)

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, ziare, reviste; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în alte
clase; produse de imprimerie; articole pentru
legatorie; fotografii; papetarie; adezivi
(materiale colante) pentru papetarie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris
şi articole de birou ( cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
culturale; servicii de editare pentru texte (altele
decât textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06750
(151) 21.09.2010
(732) S.C. WINTEC S.R.L., Bdul.

Timişoara nr. 103-111, Complex
Bucureşti Construct, Stand B7, B8,
B9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VORNE PENCERE & KAPI
SISTEMLERI (VORNE SISTEME
PENTRU FERESTRE SI USI)

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270511;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Sisteme de feronerie pentru ferestre şi uşi
PVC.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06719
(151) 21.09.2010
(732) S.C. CAMERA 1 S.R.L., Bdul.

Basarabia nr. 62, bl. 34, sc. 2, et. 9, ap.
88, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

100% CU ROBERT TURCESCU
  

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

16 Publicaţii, ziare, reviste; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în alte
clase; produse de imprimerie; articole pentru
legatorie; fotografii; papetarie; adezivi
(materiale colante) pentru papetarie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris
şi articole de birou ( cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
culturale; servicii de editare pentru texte (altele
decât textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06705
(151) 21.09.2010
(732) GRIGORAS C. CONSTANTIN

CRISTINEL INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, Str. Mioriţei nr. 12,
sc. B, ap. 9, Jud. Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
de maşini şi accesoriilor auto (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Dezmembrări auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06720
(151) 21.09.2010
(732) STEVEN M. PEPA, Str. Săvineşti nr.

10, bl. 38B, sc. 2, et.1, ap. 18, sector 4,
*, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Reşiţa nr.
20, bl. A19, sc. F, et. 4, ap. 88, sector
4, *, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE CANADIAN LOBSTER DINNER
(DINEUL CANADIAN AL HOMARULUI)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri, publicaţii tipărite; fotografii;
papetărie; materiale de instruire şi învăţământ.
35 Publicitate; expoziţii (planificare,
organizare şi realizare de expoziţii) în scopuri
comerciale şi publicitare; relaţii publice;
publicarea de texte de publicitate; strângerea
de fonduri pentru opere de caritate;
management (servicii de consultanţă pentru
managementul afacerilor); servicii de
consiliere, consultanţă, cercetare şi informare
în domeniul afacerilor; managementul
afacerilor; asistenţă de management (în
domeniul comercial şi industrial); studii de
marketing; cercetări de marketing.
41 Divertisment; organizarea de baluri,
expoziţii, târguri, spectacole, evenimente în
scopuri de caritate, culturale şi educaţionale;

planificarea de petreceri, evenimente;
publicarea de cărţi; publicarea informaţiilor şi
documentelor de instruire; furnizarea de
publicaţii electronice online; educaţie;
organizarea şi realizarea de workshopuri,
colocvii, conferinţe, congrese, seminarii şi
simpozioane; instruire; activităţi sportive, de
recreere şi culturale.
43 Furnizarea de mâncare şi băutură,
organizarea de cocteiluri şi recepţii; toate în
legătură şi cu opere de caritate; închirierea de
spaţii pentru întâlniri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06721
(151) 21.09.2010
(732) S.C. CAMERA 1 S.R.L., Bdul.

Basarabia nr. 62, bl. 34, sc. 2, et. 9, ap.
88, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUTĂ LA SUTĂ
 

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

16 Publicaţii, ziare, reviste; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în alte
clase; produse de imprimerie; articole pentru
legatorie; fotografii; papetarie; adezivi
(materiale colante) pentru papetarie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
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culturale; servicii de editare pentru texte
(altele decât textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06706
(151) 21.09.2010
(732) S.C. KRONSTADT FRUCTE

S.R.L., Com. Periam, Jud. Timiş, ,
PERIAM 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)

plusvita

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:050314;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06722
(151) 21.09.2010
(732) S . C .  T E R R A  C L E A N

INTERNATIONAL S.R.L., Bdul.
Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. M32A,
sc. B, ap. 83, sector 3, , 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)

TERRA CLEAN-CURATENIE DE CINCI
STELE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare,
în special de curăţenie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06707
(151) 21.09.2010
(732) GRIGORAS C. CONSTANTIN

CRISTINEL INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, Str. Mioriţei nr. 12,
sc. B, ap. 9, Jud. Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
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(540)

DEZONLINE.RO SOLUTII IEFTINE
PENTRU MAŞINA TA!

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:180121;
270508;
270515;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
de maşini şi accesoriilor auto (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Dezmembrări auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06708
(151) 21.09.2010
(732) S.C. OPAL SEPCO IMPEX S.R.L.,

Str. Drumul Taberei nr.66, Bl.OS6,
sc.3, et.9, ap.118, sector 6, ,
BUCUREŞTI 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)

IGOR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06709
(151) 21.09.2010
(732) S.C. OPAL SEPCO IMPEX S.R.L.,

Str. Drumul Taberei nr.66, Bl.OS6,
sc.3, et.9, ap.118, sector 6, ,
BUCUREŞTI 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)

COLUMB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06710
(151) 21.09.2010
(732) VATEA ANDREEA, Aleea Zorelelor

nr. 2A, bl. M14, sc. 2, et. 8, ap. 117, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Study Abroad Advising Center
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(591) Culori revendicate:albastru, negru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:010722;
090717;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Consultanţă educaţională.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06723
(151) 21.09.2010
(732) BISTRAE GILY, Str. Verde nr. 60,

Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Lactobis

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260106;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06713
(151) 21.09.2010
(732) V A L E N Z U E L A  G A R C I A

ROSENDO, Cu rezidenţă în Bucureşti
, B-dul Libertăţii nr. 1, A1, sc. 2, et. 6,
ap. 40, sector 4, Cod. 040127,
România, ,  SPANIA 

(540)

TELEEUROBINGO
  

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

28 Jocuri tip Bingo.
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate şi reclamă.
36 Activităţi loteristice.
41 Divertisment; spectacole; producţia de
emisiuni tv; jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06724
(151) 21.09.2010
(732) S.C. EURO GRUP S.R.L., Calea

Bucureştilor nr. 305A42, Judeţul Ilfov,
, OTOPENI ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06751
(151) 21.09.2010
(732) S.C. TERRA MANAGEMENT &

DEVELOPMENT GROUP S.R.L.,
B-dul Preciziei 3F, sector 6, 062202,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sun & Wind RENEWABLE ENERGY
SOLUTION (Soare si Vant)

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260408;
260418;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06746
(151) 21.09.2010
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et. 7,
ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VITESSE
  

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

8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale ntru curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06747
(151) 21.09.2010
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

RABEZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06715
(151) 21.09.2010
(732) RAZVAN BOGDAN BACIU, Str.

Jiului, nr. 142, et. 3, ap. 13, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

trafictube

(591) Culori revendicate:galben, negru

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Reparaţii şi servicii în domeniul
autovehiculelor.
38 Servicii de broadcasting via internet, în
special transmiterea prin internet sau în cadrul
unor reţele de calculatoare a informaţiilor,
imaginilor, capturilor video şi oricăror alte
tipuri de date transmisii de mesaje, date şi alte

tipuri de informaţii prin internet; punerea la
dispoziţia utilizatorilor de forumuri online,
blog-uri, journale, pentru transmiterea
mesajelor şi comentariilor, inclusiv
transmiterea de imagini, capturi audio, video,
mesaje text, jocuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06716
(151) 21.09.2010
(732) S.C. ART CHEMICALS S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 3, ap.
67, sector 2, 020281, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ART Chemicals ADVANCED
RESEARCH & TECHNOLOGY

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 187C)
  
(531) Clasificare Viena:260201;
270511;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
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materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06717
(151) 21.09.2010
(732) S.C. CAMERA 1 S.R.L., Bdul.

Basarabia nr. 62, bl. 34, sc. 2, et. 9, ap.
88, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Publicaţii, ziare, reviste; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în alte
clase; produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
culturale; servicii de editare pentru texte (altele
decât textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06752
(151) 21.09.2010
(732) S.C. DOMINO'S PIZZA MAXIM

S.R.L., Şos. Pipera nr. 46C, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ShaorMizza
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(591) Culori revendicate:roşu
 (531) Clasificare Viena:270509;
290101;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06753
(151) 22.09.2010
(732) S.C. ALISTAR SECURITY S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A,
Conect 1, et. 3, modul IV, cam. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

All Star Security

(591) Culori revendicate:bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:260104;

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

clase:
37 Instalarea sistemelor de alarmă.
38 Servicii de dispecerat (monitorizarea
obiectivelor prevăzute cu sisteme de alarmă).
39 Transport securizat.
45 Servicii de protecţie a bunurilor şi
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06754
(151) 21.09.2010
(732) S.C. TOTAL TRANS GAZ S.R.L.,

Aleea Neptun - Cartier Micro 5, bl. 10,
sc. A, et. 2, ap. 10, judeţul Buzău, ,
BUZĂU 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)

TOTAL TRANS GAZ GPL 2
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
 
(531) Clasificare Viena:011505;
190101;
290104;  
(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) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06755
(151) 21.09.2010
(732) S.C. TOTAL TRANS GAZ S.R.L.,

Aleea Neptun - Cartier Micro 5, bl. 10,
sc. A, et. 2, ap. 10, judeţul Buzău, ,
BUZĂU 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)

TOTAL TRANS GAZ

591) Culori revendicate:galben,alb
  
(531) Clasificare Viena:190101;
290102;  
(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) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06756
(151) 21.09.2010
(732) S.C. GEEK INTERACTIV S.R.L.,

Str. Nicolae Iorga nr. 13, et. 2, camera
1, sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
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administraţie comercială; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, editare, publicare.
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
(gestiune de baze de date, programe, creare de
soft, creare şi întreţinere pagini web.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06757
(151) 21.09.2010
(732) HOCHLAND SE, Kemptener Straße

1 7 ,  8 8 1 7 8 ,
H E I M E N K I R C H / A L L G A U
GERMANIA 

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

(540)

HOCHLANDINO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Brânză, preparate din brânză, produse
tartinabile pe bază de brânză şi/sau preparate
din brânză, brânză şi preparate din brânză cu
incrediente nelactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06758
(151) 21.09.2010
(732) S.C. TRINITY POINT S.R.L., Aleea

Feteşti nr. 24, bl. 125, sc. 2, parter, ap.
18, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

69
  
(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 (cafenele, baruri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06759
(151) 21.09.2010
(732) S.C. BLITZ PRESS '94 S.R.L., Str.

Sirenelor nr. 81-83, sector 5, 050855,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA ÎN REGIE PROPRIE
  

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

9 Publicaţii online.
16 Publicaţii tipărite.
38 Servicii de internet prin intermediul
site-ului.
42 Crearea şi menţinerea de siteuri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06760
(151) 21.09.2010
(732) S.C. TELESTAR DIRECT

MARKETING S.R.L., Str. Poiana
Florilor nr. 15, ap. A3, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

telestar DIRECT MARKETING

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
32C), albastru (pantone 660C)

  
(531) Clasificare Viena:010102;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06761
(151) 21.09.2010
(732) S.C. TELECLUB S.R.L., Str. Poiana

Florilor nr. 15, ap. A2-A3, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

teleclub

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), albastru (pantone 660C)

  
(531) Clasificare Viena:010102;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06762
(151) 21.09.2010
(732) S.C.  TELESTAR DIRECT

MARKETING S.R.L., Str. Poiana
Florilor nr. 15, ap. A3, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

telestar

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), albastru (pantone 660C)

  
(531) Clasificare Viena:010102;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06763
(151) 22.09.2010
(732) E. & J. GALLO WINERY, 600

Yosemite Boulevard, 95354,
MODESTO S.U.A. CALIFORNIA

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

(540)

WINEMAKER'S SEAL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06764
(151) 22.09.2010
(732) M & G BRANDS, LIMITED,

Ugland House, South Church Street,
O.P.Box 309,, , GEORGE TOWN
INSULELE CAIMANE 

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

(540)

MCWILLIAM'S HANWOOD ESTATE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06768
(151) 22.09.2010
(732) S.C. SAULEAN SUNEX SNC, B-dul

Independenţei, H 12, parter, Jud.
Dâmbovi ţa ,  ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:150719;
160104;
260118;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile şi accesoriile acestora, şi
anume acumulatori, antene suplimentare,
încărcătoare de acumulatori, suporturi pentru
telefoane, dispozitive de tipul mâini libere,
accesorii pentru telefoane, telefoane mobile şi
telefoane portabile; accesorii electronice pentru
telefoane mobile; huse şi cutii pentru telefoane
mobile, accesorii pentru telefoane mobile;
accesorii pentru telefoane mobile şi PDA-uri;
căşti pentru telefoane mobile şi accesorii;
componente şi accesorii pentru telefoane
portabile; cabluri pentru telefoane mobile,
încărcătoare telefoane mobile, carcase,
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tastaturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06765
(151) 22.09.2010
(732) S.C. BIAMI PROD S.R.L., str.

Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu, , MÂRŞA
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

IZVORUL FLORII

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06769
(151) 22.09.2010
(732) S.C. SAULEAN SUNEX SNC, B-dul

Independenţei, H 12, parter, Jud.
Dâmboviţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

www.sunex.ro

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

9 Telefoane mobile şi accesoriile acestora, şi
anume acumulatori, antene suplimentare,
încărcătoare de acumulatori, suporturi pentru
telefoane, dispozitive de tipul mâini libere,
accesorii pentru telefoane, telefoane mobile şi
telefoane portabile; accesorii electronice pentru
telefoane mobile; huse şi cutii pentru telefoane
mobile, accesorii pentru telefoane mobile;
accesorii pentru telefoane mobile şi PDA-uri;
căşti pentru telefoane mobile şi accesorii;
componente şi accesorii pentru telefoane
portabile; cabluri pentru telefoane mobile,
încărcătoare telefoane mobile, carcase,
tastaturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06766
(151) 22.09.2010
(732) S.C. SAULEAN SUNEX SNC, B-dul

Independenţei, H 12, parter, Jud.
Dâmbovi ţa,  ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SUNEX
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile şi accesoriile acestora, şi
anume acumulatori, antene suplimentare,
încărcătoare de acumulatori, suporturi pentru
telefoane, dispozitive de tipul mâini libere,
accesorii pentru telefoane, telefoane mobile şi
telefoane portabile; accesorii electronice
pentru telefoane mobile; huse şi cutii pentru
telefoane mobile, accesorii pentru telefoane
mobile; accesorii pentru telefoane mobile şi
PDA-uri; căşti pentru telefoane mobile şi
accesorii; componente şi accesorii pentru
telefoane portabile; cabluri pentru telefoane
mobile, încărcătoare telefoane mobile,
carcase, tastaturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06767
(151) 22.09.2010
(732) S.C. SAULEAN SUNEX SNC, B-dul

Independenţei, H 12, parter, Jud.
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SUNEX

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:150719;
160104;
260118;
270503;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile şi accesoriile acestora, şi
anume acumulatori, antene suplimentare,
încărcătoare de acumulatori, suporturi pentru
telefoane, dispozitive de tipul mâini libere,
accesorii pentru telefoane, telefoane mobile şi
telefoane portabile; accesorii electronice pentru
telefoane mobile; huse şi cutii pentru telefoane
mobile, accesorii pentru telefoane mobile;
accesorii pentru telefoane mobile şi PDA-uri;
căşti pentru telefoane mobile şi accesorii;
componente şi accesorii pentru telefoane
portabile; cabluri pentru telefoane mobile,
încărcătoare telefoane mobile, carcase,
tastaturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06770
(151) 22.09.2010
(732) S.C. CIPTRANS IGHIU S.R.L., Str.

Tulnicului, ap. 5, Jud. Alba, ,
ALBA-IULIA ROMANIA 

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

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06771
(151) 22.09.2010
(732) UNIVERSITATEA ATHENAEUM

DIN BUCURESTI, Str. Giuseppe
Garibaldi nr. 2A, sector 2, 20223,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIVERSITATEA ATHENAEUM

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:070124;
070506;
070508;
270519;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06772
(151) 22.09.2010
(732) SUCU CAMELIA GEORGETA, Str.

Dealul Tugulea nr. 24-30, bl. 16, ap. 8,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IQONIQUE CLASS STUDIO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat de orice tip, formă
dimensiune, cu orice destinaţie, şi din orice
material sau combinaţie de materiale, seminee.
14 Ceasornicărie şi intstrumente pentru
măsurarea timpului.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în
alte clase; fotografii; reproduceri; reprezentări
grafice; papetarie; adezivi (materiale colante)
pentru papetarie sau menaj; materiale pentru
artişti; articole pentru amenajarea birourilor (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, inclusiv
mobilier; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; articole de selarie.
20 Mobile destinate amenajării interioare a
locuinţelor şi birourilor şi accesoriile acestora,
oglinzi, rame din nateriale diverse, tablouri;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
pluta, trestie, stuf, răchita, corn, os, fildeş,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, ceara (lumânări decorative),
suporturile acestora.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; produse din sticlă, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase de orice dimensiuni,
destinate amenajărilor interioare; sticlărie,
porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi masă, tapete din
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material textil; lenjerie de pat, prosoape,
halate de baie.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, din orice
tip de material; tapete murale, nu din materiale
textile.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, activitatea agenţiilor de
publicitate; producerea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor şi materialelor
publicitare; gestiunea afacerilor comerciale;
consultanţă pentru afaceri; managementul
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Afaceri financiare; management fiscal şi
financiar; afaceri imobiliare, activităţi
specifice agenţiilor imobiliare, închirierea,
subînchirierea, vânzarea-cumpărarea de
imobile, managementul investiţiiilor
imobiliare, dezvoltarea proiectelor imobiliare.
37 Construcţia de imobile de locuinţe şi
birouri, de ansambluri rezidenţiale, de toate
dimensiunile; reparaţi, renovări de construcţii,
restaurarea şi repararea obiectelor de mobilier;
servicii de instalaţii ale imobilelor.
39 Transport de mobilă, accesorii, aparate de
iluminat, obiecte de decoraţiuni; ambalarea şi
depozitarea acestora; livrarea de mobilă
accesorii, aparate de iluminat, obiecte de
decoraţiuni.
41 Programe educative, de instruire şi de
divertisment pentru categorii sociale diverse;
organizarea de activităţi sportive şi culturale
pentru categorii sociale diverse; organizarea şi
coordonarea de conferinţe, congrese,
seminarii, cursuri; organizarea de expoziţii în
scopuri educative şi culturale; organizarea de
competiţii sportive, pe teme de educaţie;
publicarea de cărţi.
43 Bar-restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06773
(151) 22.09.2010
(732) S.C. STRONGLIV GUARD S.R.L.,

Str. Emil Gârleanu nr. 13, bl. A9, sc. 2,
ap. 56, sector 3, 031142, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STRONGLIV GUARD pază şi protecţie

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:170502;
260105;
260121;
290101;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06778
(151) 22.09.2010
(732) LUNGU E-V ALEXANDRU IONUT,

Str. Boerescu Zaharia, bl. 8, sc. C, ap.
59, Jud. Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
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ROMANIA 
(732) LUNGU E-V MARIUS CRISTIAN,

Str. Boerescu Zaharia, bl. 8, sc. C, ap.
59, Jud. Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

NOI ITI REVIGORAM LAPTOPUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06774
(151) 22.09.2010
(732) S.C. CERNA S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 109, Jud. Vâlcea,
245400, BĂLCEŞTI ROMANIA 

(540)

CERNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi spirtoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06779
(151) 22.09.2010
(732) LUNGU E-V ALEXANDRU

IONUT, Str. Boerescu Zaharia, bl. 8,

sc. C, ap. 59, Jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(732) LUNGU E-V MARIUS CRISTIAN,
Str. Boerescu Zaharia, bl. 8, sc. C, ap.
59, Jud. Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

ENERGIE PENTRU LAPTOP
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială;  crearea ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06776
(151) 22.09.2010
(732) S.C. ORSO BRUNO S.R.L., Sat

Marginea nr. 1892, Judeţul Suceava, ,
COMUNA MARGINEA ROMANIA 

(540)

ORSO BRUNO Pizzerie-Restaurant
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(591) Culori revendicate:maro, galben
  
(531) Clasificare Viena:270524;
270525;
290102;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06780
(151) 22.09.2010
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

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

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

(540)

Deli SEMINŢE PRĂJITE

(531) Clasificare Viena:030715;
030724;
220115;
270713;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06777
(151) 22.09.2010
(732) ROSCA & NEACSU SCPA, Str.

Năsăud nr. 9, bl. 21 sc. 1, ET. 6, ap. 76,
sector 5, 052061, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARENA MALL

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(process cyan C)
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(531) Clasificare Viena:060701;
261125;
270524;
290104;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06781
(151) 22.09.2010
(732) PT. SINAR MAS AGRO

RESOURCES & TECHNOLOGY
TBK, BII Plaza, Tower II, 30th Floor,
JI.M.H. Thamrin No. 51, 10350,
JAKARTA INDONEZIA 

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

(540)

i-soc
  

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

29 Carne; sardine; pasări, nu vii; vânat (u viu);
cârnaţi; gelatine/aspicuri din carne; extracte
din carne; carne, conservata; fructe,
conservate; fructe, fierte; legume, conservate;
legume, uscate; legume, gătite; peste,
conservat; peste (sărat); preparate din peşte;
ciuperci, conservate; legume în conserve;
fructe în conserve; unt de nucă de cocos;
grăsime de nucă de cocos; gemuri; unt de
arahide; marmeladă; ouă; iaurt; iaurt; lapte;

produse lactate; băuturi pe bază de lapte,
predominând laptele; uleiuri comestibile;
sucuri pe bază de legume pentru gătit; ulei din
sâmburi de palmier pentru gătit; ulei de palmier
pentru gătit; grăsimi; amestecuri ce conţin
grăsimi de tartinat felii de pâine; înlocuitor de
unt de cacao; ulei de susan; ulei de cocos;
grăsimi comestibile; unt; margarină; brânză;
stafide; fructe caramelizate; salate de fructe;
piccalilli; murături; gelatine/aspicuri pentru
mâncare; jeleuri din fructe; gustări pe bază de
fructe; alune, preparate; chipsuri din fructe;
chipsuri de cartofi; produse crocante din
cartofi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06782
(151) 22.09.2010
(732) S.C. DEPAL S.R.L., Nr. 195, Com.

Dăeşti, Jud. Vâlcea, , SÂNBOTIN
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)

FRUIT ORCHARD CAISE
DESHIDRATATE
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(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050103;
050722;
270116;
290102;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de material.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06783
(151) 22.09.2010
(732) S.C. SELENA EMD S.R.L., Str.

Vasile Alecsandri nr. 41, Judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

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

(540)

SELENA EMD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06784
(151) 22.09.2010
(732) S.C. CHRISTIAN '76 TOUR S.R.L.,

Str. Dr. Staicovici nr. 2, Opera Center
II et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
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)

CHRISTIAN TOUR
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:040205;
270511;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Turism, organizare de călătorii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06788
(151) 22.09.2010
(732) S.C. AM SOLUTION S.R.L., Str.

Dunării nr. 28P, bl. S8, sc. 1, ap. 1,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY, Aleea Câmpul cu Flori
nr. 12, bl. A49, sc. 1, ap. 35, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

PALANEŢ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR  DE  MARCA 

COMUNITARA  PUBLICATE  IN VEDEREA  DESCHIDERII  PERIOADEI
DE OPOZITII/OBSERVATII

(210) M 2010 04988
(151) 07.03.2008
(732) NYCOMED GMB, Byk-Gulden-Str.

2, 78467, KONSTANZ GERMANIA
DE

(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)                    PANTOLAN

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

5 Produse farmaceutice pentru tratamentul bolilor
 şi tulburărilor gastrointestinale.

˜˜˜˜˜˜˜                                                                                 

(210) M 2010 04334
(151) 22.07.2008
(732) JURGEN WEHNER, Rhonhallenstr. 45, 97705, STANGENROTH GERMANIA 
(740) NOWAPATENT S.R.L., Str. Lotru, nr. 4, bl. 92, sc. C, ap. 1, Jud.Sibiu MEDIAŞ

(540)

PRO-AQUA



ERATA 

BOPI  9 din data de 23.09.2010

Referitor Depozit reglementar M 2010/6053 dintr-o regretabila eroare s-a introdus gresit

la pozitia (740) (din BOPI 8 publicat in data de 26 August 2010) numele  mandatarului ca

fiind  ROMINVENT corect fiind : CABINET INDIVIDUAL PI VALENTIN BEREA B-dul

Carol l nr.51, ap.26 sector 2 Bucuresti.
Pentru aceasta s-a trimis o noua notificare rectificativa mandatarului.

________________________________________________

Referitor Depozit reglementar M 2010/2199 dintr-o regretabila eroare  s-a introdus  in  mod

eronat  denumirea marcii STERIMED COM corect fiind conform reproducerii si anume

STERIMED. Pentru aceasta s-a trimis solicitantului o notificare rectificativa.

--------------------------------------------------------------------------------------

Referitor Depozit national M 2010/6581 s-a omis dintr-o eroare materiala la clasa 41

mentiunea organizarea unui curs universitar in domeniul financiar. S-a efectuat

corectura in baza de date si s-a trimis solicitantului  notificarea corecta acest depozit fiind

publicat in BOPI 9/16.09.2010.

____________________________________________________
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(531) Clasificare Viena:250325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:
7 Echipamente pentru curăţirea camerei şi anume aspiratoare cu filtre de apă; aparate electrice de
uz casnic şi echipamante electrice de bucătărie şi anume mixere.

˜˜˜˜˜˜˜


