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Cereri de marca publicate în BOPI nr 6/2010
(în ordinea numãrului de depozit)

Nr. 

Crt

Nr.

Depozit

Data Depozit Titular Denumire

Marcã

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

1 M 2010

03385

18.06.2010 IONESCU ALEXANDRU IONUT Calitate de la Oþelea

2 M 2010

03432

17.06.2010 S.C. OSTROVIT S.A. Blanc de Ostrov

3 M 2010

03670

18.06.2010 S.C. TCE 3 BRAZI S.R.L. MONITORUL DE ROMAN

4 M 2010

03826

18.06.2010 S.C. TEHNOFLEX PRODIMPEX

S.R.L.

Helma

5 M 2010

03971

18.06.2010 POP SILAGHI LEONARD

COSMIN

POESIS

6 M 2010

04073

21.06.2010 S.C. ING ASIGURARI DE VIATA

S.A.

GenT

7 M 2010

04118

17.06.2010 S.C. MARTY PAN S.R.L. AUTHENTIC FOOD Selecþia

naturalã

8 M 2010

04270

22.06.2010 IOAN ISTRATE LEUL DE AUR ELEGANÞÃ ºi

TRADIÞIE

9 M 2010

04272

22.06.2010 CHERECHES CRISTIAN

PETRU

U.O.M.

10 M 2010

04279

23.06.2010 S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A.

Richter Vita Magnax

11 M 2010

04278

23.06.2010 S.C. GEDEON RICHTER

ROMÂNIA S.A.

Richter Vita Cevit

12 M 2010

04305

21.06.2010 MANEA ADRIAN CONSTANTIN MCAL Master. Conference. Awards.

Law

13 M 2010

04313

18.06.2010 S.C. PAN GROUP S.A. BIANCO

14 M 2010

04381

21.06.2010 S.C. CLIP PROD-IMPEX S.R.L. HOTEL ªANDRU

15 M 2010

04397

17.06.2010 S.C. DUTCH MARINE TRADING

DESIGN S.A.

ANTISHOCK W INCH

16 M 2010

04405

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BSC British School of Constanta

17 M 2010

04394

18.06.2010 AGRIRO S.R.L. agriro fresh

18 M 2010

04404

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BSS ARTES SERVIANT VITAE
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19 M 2010

04399

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BSS BRITISH SCHOOL OF SIBIU

20 M 2010

04403

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BSI British School of Iasi

21 M 2010

04400

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BST ARTES SERVIANT VITAE

22 M 2010

04390

17.06.2010 S.C. BARTEC ROMANIA S.R.L. BARTEC

23 M 2010

04402

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BSI ARTES SERVIANT VITAE

24 M 2010

04401

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BST British School of Timisoara

25 M 2010

04398

17.06.2010 CORDA ADRIAN GIOVANI BSC ARTES SERVIANT VITAE

26 M 2010

04406

17.06.2010 S.C. VEBMONT CONSTRUCT

S.R.L.

VEB DECOR

27 M 2010

04391

17.06.2010 S.C. ELECTROPRECIZIA

SECURITY AND PROTECTION

S.R.L.

EP ELECTROPRECIZIA SECURITY

AND PROTECTION

28 M 2010

04407

17.06.2010 S.C. VEBMONT CONSTRUCT

S.R.L.

VEB DOOR

29 M 2010

04393

17.06.2010 S.C. A&S SUPERIOR

NUTRITION S.R.L.

GLOBAL pet

30 M 2010

04392

17.06.2010 TAMISA TRADING S.R.L. tamisa TRADING

31 M 2010

04395

17.06.2010 DE AGOSTINI HELLAS LTD INSECTS & CO.

32 M 2010

04396

17.06.2010 S.C. EXPLOATAREA MINIERA

HARGHITA S.A.

MIHDOLOM

33 M 2010

04408

17.06.2010 S.C. CAMICERIA ITALIANA

S.R.L.

CAMICERIA Italiana

34 M 2010

04409

17.06.2010 S.C. AURORA COM S.R.L. BUNUÞ Aurora Odobeºti

35 M 2010

04410

17.06.2010 S.C. FOYLE DAMBOVITA

VENTURES S.R.L.

EDGEW ATER RESIDENCES

(RESEDINTELE DE LA MALUL

MARII)

36 M 2010

04419

17.06.2010 S.C. MAGIC W ORLD

DEVELOPMENTS S.A.

DIVERTILAND MULTI

ENTERTAINMENT PARK



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ - Secþiunea Mãrci nr. 6/2010-Partea I

Nr. 

Crt

Nr.

Depozit

Data Depozit Titular Denumire

Marcã

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

3

37 M 2010

04411

17.06.2010 S.C. SANTANA RESIDENTIAL

PARK S.R.L.

TRANSYLVANIA RESORT AND

COUNTRY CLUB (STATIUNEA SI

CLUBUL DE TARA TRANSILVANIA)

38 M 2010

04412

17.06.2010 S.C. AMBER DEVELOPMENTS

S.R.L.

DIAMOND RESIDENCES

(RESEDINTELE DE DIAMANT)

39 M 2010

04420

17.06.2010 S.C. MAGIC W ORLD

DEVELOPMENTS S.A.

AVENTURE PARK

40 M 2010

04421

17.06.2010 S.C. MAGIC W ORLD

DEVELOPMENTS S.A.

OASIS FUN CENTER

41 M 2010

04413

17.06.2010 S.C. MAYFAIR REAL ESTATE

S.R.L.

REGINA RESIDENCES

(RESEDINTELE REGINA)

42 M 2010

04422

17.06.2010 S.C. MAGIC W ORLD

DEVELOPMENTS S.A.

43 M 2010

04414

17.06.2010 S.C. ALL DAY TOTAL

SECURITY S.R.L.

ALL DAY TOTAL SECURITY

44 M 2010

04423

17.06.2010 S.C. MAGIC W ORLD

DEVELOPMENTS S.A.

LAPLAJA ACUA PARK

45 M 2010

04415

17.06.2010 S.C. W OLTERS KLUW ER

S.R.L.

TFC Taxe Finanþe Contabilitate

46 M 2010

04416

17.06.2010 S.C. PRESS MEDIA

ELECTRONIC S.R.L.

PUNCTUL PE ZI

47 M 2010

04417

17.06.2010 S.C. PRESS MEDIA

ELECTRONIC S.R.L.

De Ce NEW S De Ce se întâmplã?

48 M 2010

04424

17.06.2010 S.C. MAGIC W ORLD

DEVELOPMENTS S.A.

49 M 2010

04425

17.06.2010 YLI ETERNIT ACCES S.R.L. IKEI

50 M 2010

04418

23.06.2010 S.C. UNION GLASS S.R.L. UG union glass Specialistii geamului

termoizolant !

51 M 2010

04427

18.06.2010 MATEI NICOLETA INES BOBINA

52 M 2010

04428

18.06.2010 NICULITE CS CORNELIU skateSMART

53 M 2010

04429

18.06.2010 MATEI NICOLETA INES BOBINA FILM PRODUCTION

54 M 2010

04448

18.06.2010 DRAGU GHEORGHE NKS GENERAL SECURITY
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55 M 2010

04430

18.06.2010 S.C. MEDIA TIQUE S.R.L. ROMANIAN TENNIS SERIES

56 M 2010

04431

18.06.2010 S.C. CITYNIGHTS DESIGN

S.R.L.

CITY NIGHTS

57 M 2010

04463

18.06.2010 SOMESFALEAN NARCIS

VIOREL FLORIN

MEW I

58 M 2010

04432

18.06.2010 S.C. AD NET MARKET MEDIA

S.R.L.

Ad Net Telecom

59 M 2010

04464

18.06.2010 S.C. LYONESS ROMANIA

S.R.L.

LYONESS

60 M 2010

04453

18.06.2010 S.C. SECURITY FOR YOU

S.R.L.

SECURITY 4 YOU

61 M 2010

04433

18.06.2010 S.C. SUNSET STUDIO S.R.L. sky bar Above the city

62 M 2010

04434

18.06.2010 S.C. ROSITE EQUIPMENT

S.R.L.

newHOST

63 M 2010

04454

18.06.2010 S.C. COSM FAN

CARMANGERIE S.R.L.

COSM-FAN Carmangeria

Sânnicoarã

64 M 2010

04468

18.06.2010 S.C. EDITURA EVENIMENTUL

SI CAPITAL S.R.L.

CAPITAL.ro

65 M 2010

04456

18.06.2010 POP GEORGE STUDENT SHOW

66 M 2010

04436

18.06.2010 S.C. DEUTEK S.A. LuminActiv PIGMENT

67 M 2010

04437

18.06.2010 S.C. VALCO S.A. VALCO PANCHA

68 M 2010

04455

18.06.2010 FENESAN AUGUSTIN MILENIUM

69 M 2010

04438

18.06.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. INTEGRAME ZODIAC

70 M 2010

04457

18.06.2010 POP ADRIAN FLORIN POP EXPRESSION

71 M 2010

04439

18.06.2010 ORIGIN ELECTRO CENTER

S.R.L.

AVCENTER

72 M 2010

04458

18.06.2010 S.C. PMA INVEST S.R.L. PMA Invest graficã ºi producþie

publicitarã

73 M 2010

04440

18.06.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. INTEGRAME UªOARE
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74 M 2010

04442

18.06.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. INTEGRAME RELAXANTE

75 M 2010

04444

18.06.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. INTEGRAME DISTRACTIVE

76 M 2010

04469

21.06.2010 SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE

VEZI ROMANIA!

77 M 2010

04445

18.06.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. INTEGRAME DE CÃLÃTORIE

78 M 2010

04470

21.06.2010 SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE

LA PAS.....PE 3

79 M 2010

04471

21.06.2010 SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE

ConturRO

80 M 2010

04446

18.06.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. INTEGRAME CULINARE

81 M 2010

04474

21.06.2010 S.C. APA TALEA S.R.L. TALEA

82 M 2010

04447

18.06.2010 DUICA ADRIAN DAN Plantavit

83 M 2010

04473

21.06.2010 S.C. REALCOM S.R.L. DISC STRONG

84 M 2010

04475

21.06.2010 SANYE INTERCOM S.R.L. SUPERIOR QUALITY TIANLI ORAL

LIQUID

85 M 2010

04479

21.06.2010 S.C. C&O SERVCOM S.R.L. Dr. Family Good choice!

86 M 2010

04449

18.06.2010 S.C. VALERIANA S.R.L. V VALERIANA bauturi racoritoare

87 M 2010

04480

21.06.2010 BOGDAN BORZA BUSHCRAFT

88 M 2010

04476

21.06.2010 S.C. GAME W ORLD ROMANIA

S.R.L.

GAME W ORLD roulette&jackpot

89 M 2010

04459

18.06.2010 S.C. BLITZ IMOBILIARE S.R.L. BLITZ IMOBILIARE

90 M 2010

04477

21.06.2010 S.C. GAME W ORLD ROMANIA

S.R.L.

GAME W ORLD roulette&slot

91 M 2010

04450

18.06.2010 BADICA TUDOR

0.00MIHATOIU MATEI COSTIN

lab 501

92 M 2010

04460

18.06.2010 SOMESFALEAN NARCIS

VIOREL FLORIN

SECUTRON

93 M 2010

04482

21.06.2010 S.C. MEDIA PRO PICTURES

S.A.

POKER
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94 M 2010

04451

18.06.2010 S.C. TURKROM S.A. SAVANNAH

95 M 2010

04465

22.06.2010 S.C. MEDICAL TOURS

COMPANY S.R.L.

Medical Tours Company CLINICA

DENTARA

96 M 2010

04478

21.06.2010 MARIN DÃNUÞ

ÎNTREPRINDERE FAMILIALÃ

TRANSYLVANIANW OLF

97 M 2010

04461

18.06.2010 SOMESFALEAN NARCIS

VIOREL FLORIN

ECONOXX

98 M 2010

04452

18.06.2010 SOCIETATE COOPERATIVA

MESTESUGAREASCA

OLTENIA SCM

COOP. MEST. OLTENIA CRAIOVA

99 M 2010

04462

18.06.2010 FUNDATIA TANDARICA ÞÃNDÃRICA

100 M 2010

04483

21.06.2010 S.C. PRO TV S.A. CRIME TIME

101 M 2010

04484

21.06.2010 S.C. PRO TV S.A. SPORT.RO PE BUNE

102 M 2010

04466

22.06.2010 S.C. D&R SW ISS DENTAL

SOLUTIONS S.R.L.

R Royal Dental

103 M 2010

04486

21.06.2010 S.C. NISTE DOMNI IMPEX

S.R.L.

1974 Niste domni ºi fiii coffee bar

and more

104 M 2010

04488

21.06.2010 CLEMENTINA CINCA HUDSON BABY

105 M 2010

04467

22.06.2010 S.C. MEDICAL TOURS KIDS

S.R.L.

Teddy Care cabinet stomatologic

copii

106 M 2010

04487

21.06.2010 S.C. BOMBONIERA S.R.L. CIPI GUSTUL BUCURIEI !

107 M 2010

04489

21.06.2010 S.C. BOMBONIERA S.R.L. CIPI

108 M 2010

04490

21.06.2010 CLEMENTINA CINCA Luvable Friends

109 M 2010

04501

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

capodopere

110 M 2010

04491

21.06.2010 AUTOW ELL S.R.L. AUTOW ELL

111 M 2010

04502

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

Concursurile ºcolare Paralela 45 de

COMPETENÞÃ ºi PERFORMANÞÃ

COMPER
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112 M 2010

04492

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

Paralela 45 SINTEZE

113 M 2010

04504

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

biblioteca ºcolarului

114 M 2010

04493

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

GEMINI

115 M 2010

04494

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

PARALELA 45 PRACTIC

116 M 2010

04510

21.06.2010 S.C. W OLTERS KLUW ER

S.R.L.

Revista Românã de Drept European

117 M 2010

04495

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

PARALELA 45 TOTAL

118 M 2010

04505

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

micul matematician

119 M 2010

04511

21.06.2010 DOMUTA THEODOR CRISTIAN EDILEXPERT

120 M 2010

04496

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

subiecte posibile

121 M 2010

04497

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

SAPIENCE

122 M 2010

04498

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

PARALELA 45, mate 2000 +

123 M 2010

04512

21.06.2010 INTERNATIONAL

FOODSTUFFS CO

ROYAL LATHER

124 M 2010

04499

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

micul informatician

125 M 2010

04506

21.06.2010 S.C. PROFILUX S.A. HAPPY SHOES Dust Out

126 M 2010

04513

21.06.2010 S.C. ALCONOR COMPANY

S.R.L.

SQUIZZY

127 M 2010

04500

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

fff ficþiune fãrã frontierã

128 M 2010

04507

21.06.2010 S.C. PROFILUX S.A. HAPPY SHOES Dust In

129 M 2010

04515

21.06.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Scandia Food

130 M 2010

04508

21.06.2010 S.C. COTROCENI PARK S.A. AFI BUSINESS PARK COTROCENI

131 M 2010

04472

22.06.2010 S.C. DENTAL MANAGEMENT

SOLUTIONS S.R.L.

dm DENTAL MANAGEMENT
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132 M 2010

04509

21.06.2010 S.C. KAPITOLIUM GROUP

S.R.L.

BUSINESS LA FEMININ

133 M 2010

04516

21.06.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. pate BUCEGI

134 M 2010

04481

21.06.2010 S.C. CONSULTIA S.R.L. Creativa advertising creatie si

productie publicitara

135 M 2010

04518

21.06.2010 S.C. CRISTIAN GUARD

SECURITY ANT S.R.L.

CRISTIAN GUARD CG ANT

SECURITY ANT

136 M 2010

04517

21.06.2010 ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED

PANTERA

137 M 2010

04503

21.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

conexiuni

138 M 2010

04537

22.06.2010 BURCEA CATALIN IONEL

0.00DUMITRESCU

ALEXANDRU BOGDAN

TRANSYLVANIAN SPIRIT

139 M 2010

04519

22.06.2010 S.C. YUNDING 2000 COMPANY

S.R.L.

KEYA'S dream

140 M 2010

04525

22.06.2010 S.C. QUATTRO BUSINESS

TEAM S.R.L.

Catalogoferte.ro

141 M 2010

04538

22.06.2010 BURCEA CATALIN IONEL

0.00DUMITRESCU

ALEXANDRU BOGDAN

TRANSYLVANIAN AIR

142 M 2010

04520

22.06.2010 S.C. INFO TRIP MEDIA S.R.L. Bumbac 100

143 M 2010

04533

22.06.2010 S.C. MAN GROUP S.R.L. COVRIKING

144 M 2010

04539

22.06.2010 IOAN POPA Papane BISTRO

145 M 2010

04534

22.06.2010 S.C. MAN GROUP S.R.L. PETRU GELATO

146 M 2010

04521

22.06.2010 S.C. SOIMUL SECURITY S.R.L. S.C. ªOIMUL S.R.L. SECURITY

147 M 2010

04535

22.06.2010 S.C. ELNOR INVEST S.R.L. Oh La La ÎN MOD NATURAL

148 M 2010

04540

22.06.2010 S.C. DEDEMAN S.R.L. ALBIO

149 M 2010

04536

22.06.2010 S.C. DART CONSULTING

S.R.L.

emailwing

150 M 2010

04541

22.06.2010 PERENNIAL INTELLECTUAL

PROPERTY NV

Cuculand. Ice tea, baby!
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151 M 2010

04522

22.06.2010 S.C. CLASS TEAM GUARD

S.R.L.

CTG CLASS TEAM GUARD

152 M 2010

04543

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI

153 M 2010

04544

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI HAPPY EASTER

154 M 2010

04545

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI BOUQUETTE

155 M 2010

04546

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI

156 M 2010

04547

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI GRAND'OR

157 M 2010

04552

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI HAPPY EASTER!

158 M 2010

04523

22.06.2010 IOAN ISTRATE CUPPY

159 M 2010

04551

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI X-MAS

160 M 2010

04550

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI HAPPY EASTER

161 M 2010

04549

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI

162 M 2010

04548

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI GRAND'OR MOMENTS

163 M 2010

04524

22.06.2010 S.C. KINOSAN S.R.L. Bambini G&B

164 M 2010

04526

22.06.2010 CENTRUL ROMILOR PENTRU

INTERVENTIE SOCIALA SI

STUDII ROMANI CRISS

Romani CRISS Centrul Romilor

pentru Intervenþie Socialã ºi Studii

165 M 2010

04557

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI MERRY CHRISTMAS

166 M 2010

04527

22.06.2010 S.C. DANUBIUS EXIM S.R.L. D Danubius Exim gândeºte spre

viitor!

167 M 2010

04558

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI

168 M 2010

04553

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI BOUQUETTE

169 M 2010

04528

22.06.2010 S.C. ELDOMIR IMPEX S.R.L. eldomir Împreunã pentru viitor
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170 M 2010

04559

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI MERRY CHRISTMAS

171 M 2010

04554

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI HAPPY EASTER

172 M 2010

04529

22.06.2010 S.C. ELDOMIR IMPEX S.R.L. hola

173 M 2010

04531

22.06.2010 CENTRUL ROMILOR PENTRU

INTERVENTIE SOCIALA SI

STUDII ROMANI CRISS

SASTIPEN

174 M 2010

04532

22.06.2010 TOP SOLUTIONS TRADING

S.R.L.

TOP SOLUTIONS

175 M 2010

04555

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI MERRY CHRISTMAS

176 M 2010

04560

22.06.2010 MICªÃ GEORGIANA CARMEN ROSOLAR

177 M 2010

04556

22.06.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI MERRY CHRISTMAS!

178 M 2010

04561

22.06.2010 ALEXANDRU FILIPESCU GENERIS by Alexandru Filipescu

179 M 2010

04585

23.06.2010 UNILEVER NV ªUGUBÃÞ

180 M 2010

04586

23.06.2010 S.C. MEGA IMAGE S.R.L. RESPECTÃ TRADIÞIA

181 M 2010

04587

23.06.2010 UNILEVER NV VAL VÂRTEJ

182 M 2010

04588

23.06.2010 UNILEVER NV SCÃRIªOARA

183 M 2010

04590

23.06.2010 S.C. NINA ELEGANCE S.R.L. NINA ELEGANCE

184 M 2010

04562

23.06.2010 S.C. CONTEC FOODS S.R.L. CONTEC CONSERVE TECUCI

185 M 2010

04591

23.06.2010 YLI ETERNIT ACCES S.R.L. YLI

186 M 2010

04576

23.06.2010 S.C. STEM LIFE S.A. EUROMEDICS CRYO/BANK

187 M 2010

04583

23.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

PERECHI CELEBRE

188 M 2010

04563

23.06.2010 S.C. CAFFE TABIET S.R.L. CAFFE TABIET CARPE DIEM!

(TRÃIEªTE CLIPA)
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Nr. 

Crt

Nr.

Depozit

Data Depozit Titular Denumire

Marcã

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

11

189 M 2010

04584

23.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

LUMI PARALELE

190 M 2010

04577

23.06.2010 S.C. VICTORY REAL ESTATE

DEVELOPMENT S.R.L.

VITAN OUTLET

191 M 2010

04578

23.06.2010 S.C. INDCARF S.A. DIN GRADINA

192 M 2010

04564

23.06.2010 S.C. BELTART S.R.L. accent BeltArt

193 M 2010

04579

23.06.2010 S.C. INDCARF S.A. PALMINA

194 M 2010

04593

23.06.2010 S.C. PHARMALIFE S.R.L. Pharma Life

195 M 2010

04580

23.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

STUDIUM

196 M 2010

04581

23.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

ODISEU

197 M 2010

04582

23.06.2010 S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A.

BIBLIOTECA RO

198 M 2010

04594

23.06.2010 YILDIZ HOLDING ANONIM

SIRKETI

ULKER TEMPO GUSTO

199 M 2010

04569

23.06.2010 SOHODOLEANU ADRIANA

MARIANA

biscuit gourmet gifts & treats

200 M 2010

04595

23.06.2010 W M W RIGLEY JR COMPANY W RIGLEY'S CYCLONE

201 M 2010

04571

23.06.2010 S.C. I LEO MARKETING

INTERACTIV S.R.L.

REDESCOPERA ROMANIA

202 M 2010

04565

23.06.2010 S.C. ROMPETROL

DOW NSTREAM S.R.L.

ROMPETROL Racing Challenge

203 M 2010

04572

23.06.2010 S.C. FDF IMPORT EXPORT

S.R.L.

aquamira

204 M 2010

04566

23.06.2010 S.C. ROMPETROL

DOW NSTREAM S.R.L.

ROMPETROL Racing Challenge

205 M 2010

04589

23.06.2010 S.C. AGNES ITARA S.R.L. ARGENTUM+PLUS

206 M 2010

04596

23.06.2010 S.C. CLICK CONSULT S.R.L. COMPANIA CADOURILOR

207 M 2010

04574

23.06.2010 COSTIN GEORGE Exotique

208 M 2010

04567

23.06.2010 CANCIULESCU RADU ANDREI

IOAN

LEGIO DACORUM DAC MOTORS
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Nr. 

Crt

Nr.

Depozit

Data Depozit Titular Denumire

Marcã

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

12

209 M 2010

04575

23.06.2010 S.C. IDEAL SANITAR S.R.L. IDEA
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(210) M 2010 03385
(151) 18.06.2010
(732) IONESCU ALEXANDRU IONUT,

Str. Bucureşti, bl. T1, sc. A, et. 1, ap.
3, Jud. Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)

Calitate de la Oţelea

(591) Culori revendicate: auriu, galben,
albastru

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 03432
(151) 17.06.2010
(732) S.C. OSTROVIT S.A., Str. Regiei nr.

1, Jud. Constanţa, , OSTROV
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)

Blanc de Ostrov

(591) Culori revendicate: a l b ,  g a l b e n ,
muştar, bej,
negru

  
(531) Clasificare Viena:251225;
260418;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 03670
(151) 18.06.2010
(732) S.C. TCE 3 BRAZI S.R.L., Str.

G-ral. Dăscălescu, nr. 287, Jud.
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

MONITORUL DE ROMAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 03826
(151) 18.06.2010
(732) S.C. TEHNOFLEX PRODIMPEX

S.R.L., Str. Parâng, nr. 21, bl. H12,
ap. 42, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Helma

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 03971
(151) 18.06.2010
(732) POP SILAGHI LEONARD

COSMIN, Bdul. Sănătăţii bl. K 33,
ap. 6, Judeţul Satu Mare, 440175,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

POESIS

  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04073
(151) 21.06.2010
(732) S.C. ING ASIGURARI DE VIATA

S.A., Str. Costache Negri nr. 1-5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GenT

 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04118
(151) 17.06.2010
(732) S.C. MARTY PAN S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 39, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

AUTHENTIC FOOD Selecţia naturală

  
(531) Clasificare Viena:050713;
270501;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04270
(151) 22.06.2010
(732) IOAN ISTRATE, Str. Rastoaca nr. 7,

Jud. Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21 SIBIU

(540)

LEUL DE AUR ELEGANŢĂ şi
TRADIŢIE

(591) Culori revendicate: galben

  
(531) Clasificare Viena:030102;
240109;
270502;
290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Afaceri comerciale, consultaţii, consiliere,
servicii de asistenţă comercială, organizare
afaceri, licenţire, francizare, import-export,
organizare de expoziţii precum şi de orice altă
formă de prezentare, în scop comercial şi
publicitar, studii şi cercetări de plată,
publicitate şi reclamă, totul în domeniul
industriei alimentare, particular în domeniul
gelateriei, patiseriei, cofetăriei, alimentaţiei
publice. 
39 Livrare de produse, transport, magazinaj,
ambalare (împachetare produse).

43 Servicii de alimentaţie publică, respectiv în
h o t e l u r i ,  m o t e l u r i ,  r e s t a u r a n t e ,
cafe-restaurante, crame, cantine, cofetării,
snack-baruri, terase, catering pentru pensiuni,
case de vacanţă, tabere (camping), case de
retragere pentru persoane în vârstă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04272
(151) 22.06.2010
(732) CHERECHES CRISTIAN PETRU,

Str. Mareşal Ion Antonescu nr. 2, ap.
112, Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

U.O.M.

(591) Culori revendicate: argintiu, auriu

(531) Clasificare Viena:241712;
241713;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 6/2010-Partea I

(210) M 2010 04279
(151) 23.06.2010
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

Richter Vita Magnax

  
(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
d e n t a r e ;  d e z i n f e c t a n t e ;  p r o d u s e
pentru/distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide; preparate şi produsei
medicale, medicamente şi medicamente
specializate, materiale de întărire/tonifiere
pentru uz igienico-medical, preparate sanitare
pentru menţinerea sănătăţii, medicamente de
întărire/tonice, aditivi dietetici, suplimente
alimentare, aditivi nutritivi pentru uz
farmaceutic, substanţe minerale conţinând
aditivi nutritivi, produse din plante (de uz
medical).
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04278
(151) 23.06.2010
(732) S.C.  GEDEON RICHTER

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

(540)

Richter Vita Cevit

  
(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 dintilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunatoare, fungicide,
ierbicide; preparate şi produse medicate,
medicamente şi medicamente specializate,
materiale de întărire/tonifiere pentru uz
igienico-medical, preparate sanitare pentru
menţinerea sănătăţii, medicamente de
întărire/tonice, aditivi dietetici, suplimente
alimentare, aditivi nutritivi pentru uz
farmaceutic, substanţe minerale conţinând
aditivi nutritivi, produse din plante (de uz
medical).32 Ape minerale §i gazoase §i alte
bSuturi nealcoolice; bauturi din fructe sj
sucuri de fructe; siropuri §i alte preparate
pentru fabricarea bauturiior.
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04305
(151) 21.06.2010
(732) MANEA ADRIAN CONSTANTIN,

Str. Octavian Goga nr. 8, bl. 8, sc. B,
ap. 18, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

MCAL Master. Conference. Awards. Law

(591) Culori revendicate: albastru, negru

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

clase:
41 Educaţie în domeniul ştiinţelor juridice şi
domenii conexe; instruire în domeniul
ştiinţelor juridice şi domenii conexe.
42 Servicii ştiinţifice în domeniul ştiinţelor
juridice (conferinţe, simpozioane), precum şi
servicii de cercetare şi creaţie în domeniul
ştiinţelor juridice, servicii de analiză şi
cercetare în domeniul ştiinţelor juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04313
(151) 18.06.2010
(732) S.C. PAN GROUP S.A., Calea

Bucureşti nr. 173, Judeţul Dolj,
200620, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

BIANCO

(591) Culori revendicate: a l b ,  ga l be n ,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502;
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04381
(151) 21.06.2010
(732) S.C. CLIP PROD-IMPEX S.R.L.,

Nr. 302A, Jud. Suceava, , COMUNA
FRUMOSU ROMANIA 

(540)

HOTEL ŞANDRU

  
(531) Clasificare Viena:070108;
070124;
270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04397
(151) 17.06.2010
(732) S.C. DUTCH MARINE TRADING

DESIGN S.A., Str. Vadul Sacalelor
nr.6, jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)

ANTISHOCK WINCH

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

  
(531) Clasificare Viena:260201;
270512;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); vinciuri,
troilere, cabestane, kituri de montaj, scripeţi,
palane, eclise, cârlige, lanţuri, piese şi
accesorii a celor menţionate; instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04405
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BSC British School of Constanta

(591) Culori revendicate: a l b a s t r u
(Pantone 282),
roşu (Pantone
193)

  
(531) Clasificare Viena:240119;
261107;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Haine.
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04394
(151) 18.06.2010
(732) AGRIRO S.R.L., Ant, Ferma

Agricolă Ant C.F. 1012, Jud. Bihor, ,
ROMANIA 

(740) OFICIUL INTERNATIONAL
PATENTMARK, Str. Dr. N. Turnescu
nr. 2, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

agriro fresh

(591) Culori revendicate: gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:050316;
260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04404
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BSS ARTES SERVIANT VITAE

(591) Culori revendicate: a l b a s t r u
(pantone 282),
roşu 704C, gri
4 0 1 C ,  g r i
401C, galben
130C, verde
3425C, maro
730C

  
(531) Clasificare Viena:240109;
240119;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Haine.
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04399
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BSS BRITISH SCHOOL OF SIBIU

(591) Culori revendicate: albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:240119;
261107;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Îmbrăcăminte. 
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04403
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BSI British School of Iasi

(591) Culori revendicate: a l b a s t r u
(Pantone 282),
roşu (Pantone
193)

  
(531) Clasificare Viena:240119;
261107;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Haine.
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04400
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BST ARTES SERVIANT VITAE

(591) Culori revendicate: albastru,roşu,g
ri,galben,verde
,maro,gri

  
(531) Clasificare Viena:240109;
240119;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Îmbrăcăminte. 
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04390
(151) 17.06.2010
(732) S.C. BARTEC ROMANIA S.R.L.,

Str. W. A. Mozart, nr. 18A, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BARTEC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04402
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BSI ARTES SERVIANT VITAE

(591) Culori revendicate: a l b a s t r u
(Pantone 282),
roşu 704C, gri
4 2 2 C ,  g r i
401C, galben
30C, verde
3425C, maro
730C

  
(531) Clasificare Viena:240109;
240119;
270519;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Haine.
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04401
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BST British School of Timisoara
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(591) Culori revendicate: a l b a s t r u
(Pantone 282),
roşu (Pantone
193)

  
(531) Clasificare Viena:240119;
261107;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Haine.
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04398
(151) 17.06.2010
(732) CORDA ADRIAN GIOVANI, Str.

Mr. Laurenţiu Claudian nr.4, sector 2,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

BSC ARTES SERVIANT VITAE

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

  
(531) Clasificare Viena:240109;
240119;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material de instruire sau învăţământ,
publicaţii periodice, reviste, broşuri, produse
din hârtie şi carton imprimate.
25 Îmbrăcăminte .
35 Publicitate; redactare, editare pentru texte
publicitare.
40 Imprimare pe umbrele de soare şi umbrele
de ploaie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04406
(151) 17.06.2010
(732) S.C. VEBMONT CONSTRUCT

S.R.L., Str. Navelor nr. 8, bl. A1, ap.
19, Jud. Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(540)

VEB DECOR

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04391
(151) 17.06.2010
(732) S.C.  ELECTROPRECIZIA

SECURITY AND PROTECTION
S.R.L., Str. Parcului, nr. 18, Jud.
Braşov, 505600, SĂCELE ROMANIA

(540)

EP ELECTROPRECIZIA SECURITY
AND PROTECTION

(591) Culori revendicate: roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011503;
240115;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei; activităţi de investigaţii şi
protecţie a bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04407
(151) 17.06.2010
(732) S.C. VEBMONT CONSTRUCT

S.R.L., Str. Navelor nr. 8, bl. A1, ap.
19, Jud. Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(540)

VEB DOOR

  
(531) Clasificare Viena:270502;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04393
(151) 17.06.2010
(732) S.C. A&S SUPERIOR NUTRITION

S.R.L., Calea Giulesti nr. 333, sector
6, 060269, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

GLOBAL pet

(591) Culori revendicate: albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020919;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
pet-hrană animale, accesorii, cosmetice pentru
animale (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, inclusiv prin intermediul de
site-uri web; comerţ electronic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04392
(151) 17.06.2010
(732) TAMISA TRADING S.R.L., Str.

Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, parter,
birou 2, Jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

tamisa TRADING

(591) Culori revendicate: albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270511;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, 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) 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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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; 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.
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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04395
(151) 17.06.2010
(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)

INSECTS & CO.

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

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270502;
270509;
290114;  
(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; publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; pagini web, transmisiuni
radio şi tv, transnisiuni web.
39 Distribuire de material audiovizual.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04396
(151) 17.06.2010
(732) S.C. EXPLOATAREA MINIERA

HARGHITA S.A., Str. Harghita, nr.
98, Jud. Harghita,  530154,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

MIHDOLOM

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

  
(531) Clasificare Viena:260302;
270116;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
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şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea de
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04408
(151) 17.06.2010
(732) S.C. CAMICERIA ITALIANA

S.R.L., Str. Dobroaia nr. 52,
localitatea Plopeni, Judeţul Suceava, ,
ORAŞ SALCEA ROMANIA 

(540)

CAMICERIA Italiana

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270524;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04409
(151) 17.06.2010
(732) S.C. AURORA COM S.R.L., Str.

Libertăţii nr.38, Judeţul Vrancea,
625300, ODOBEŞTI ROMANIA 

(540)

BUNUŢ Aurora Odobeşti

(591) Culori revendicate: verde (pantone
356 C), auriu

  
(531) Clasificare Viena:240507;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04410
(151) 17.06.2010
(732) S.C. FOYLE DAMBOVITA

VENTURES S.R.L., Str. Ion
Câmpineanu nr. 11, et. 4, camera 415,
modul K din cadrul spaţiului având
codul 4 06 situat în incinta Centrului
de birouri Union International Center,
sector 1,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDGEWATER RESIDENCES
(RESEDINTELE DE LA MALUL MARII)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Activităţi de dezvoltare imobiliară,
închiriere şi vânzare de bunuri imobile proprii,
management de dezvoltare imobiliară şi
management de proiect imobiliar, precum şi
orice activităţi conexe acestora. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04419
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  M A G I C  W O R L D

DEVELOPMENTS S.A., Sos. Pipera
- Tunari nr. 134, vila 4, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

DIVERTILAND MULTI
ENTERTAINMENT PARK

(591) Culori revendicate: a l b ,  n e g r u ,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020508;
030707;
270509;
270511;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04411
(151) 17.06.2010
(732) S.C. SANTANA RESIDENTIAL

PARK S.R.L., Calea 13 Septembrie
nr. 90, Complex Multifuncţional
Grand et. 7, camera 7.01.12, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRANSYLVANIA RESORT AND
COUNTRY CLUB (STATIUNEA SI
CLUBUL DE TARA TRANSILVANIA)
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Activităţi de dezvoltare imobiliară,
închiriere şi vânzare de bunuri imobile proprii,
management de dezvoltare imobiliară şi
management de proiect imobiliar, precum şi
orice activităţi conexe acestora. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04412
(151) 17.06.2010
(732) S.C. AMBER DEVELOPMENTS

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 90,
Complex Multifuncţional Grand, et. 7,
camera 7.01.9, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIAMOND RESIDENCES
(RESEDINTELE DE DIAMANT)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Activităţi de dezvoltare imobiliară,
închiriere şi vânzare de bunuri imobile proprii,
management de dezvoltare imobiliară şi
management de proiect imobiliar, precum şi
orice activităţi conexe acestora. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04420
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  M A G I C  W O R L D

DEVELOPMENTS S.A., Sos. Pipera
- Tunari nr. 134, vila 4, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

AVENTURE PARK

(591) Culori revendicate:alb, maro, albastru,
galben, roz

  
(531) Clasificare Viena:020508;
030707;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04421
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  M A G I C  W O R L D

DEVELOPMENTS S.A., Sos. Pipera
- Tunari nr. 134, vila 4, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

OASIS FUN CENTER

(591) Culori revendicate:verde, maro, roz

  
(531) Clasificare Viena:020508;
030707;
051311;
270504;
270506;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04413
(151) 17.06.2010
(732) S.C. MAYFAIR REAL ESTATE

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 90,
Complex Multifunctional Grand, et. 7,
camera 7.01.5, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

REGINA RESIDENCES
(RESEDINTELE REGINA)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Activităţi de dezvoltare imobiliară,
închiriere şi vânzare de bunuri imobile proprii,
management de dezvoltare imobiliară şi
management de proiect imobiliar, precum şi
orice activităţi conexe acestora. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04422
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  M A G I C  W O R L D

DEVELOPMENTS S.A., Sos. Pipera
- Tunari nr. 134, vila 4, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
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(591) Culori revendicate: alb, roşu, roz

  
(531) Clasificare Viena:030707;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04414
(151) 17.06.2010
(732) S.C.  ALL DAY TOTAL

SECURITY S.R.L., Str. Intrarea
Reconstrucţiei nr. 4, bl. 27, sc. 3, et. 5,
ap. 109, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALL DAY TOTAL SECURITY

(591) Culori revendicate: v i ş i n i u ,
galben-auriu

  
(531) Clasificare Viena:010105;
240115;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04423
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  M A G I C  W O R L D

DEVELOPMENTS S.A., Sos. Pipera
- Tunari nr. 134, vila 4, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

LAPLAJA ACUA PARK

(591) Culori revendicate: alb, albastru,
maro, roz

  
(531) Clasificare Viena:020508;
030707;
270509;
270511;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04415
(151) 17.06.2010
(732) S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L.,

Str. Orzari nr. 86, sector 2, 021554,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TFC Taxe Finanţe Contabilitate

(591) Culori revendicate: r o ş u ,  a l b ,
negru, maro

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

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

maşini de calculate, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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, cărţi, periodice, publicaţii, ziare,
reviste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii deanaliză şi cerectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04416
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  P R E S S  M E D I A

ELECTRONIC S.R.L., Şos. Ştefan
cel Mare nr. 234, bl. 77, sc. C, et. 8,
ap. 108, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PUNCTUL PE ZI

(591) Culori revendicate: roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270519;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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.
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 04417
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  P R E S S  M E D I A

ELECTRONIC S.R.L., Şos. Ştefan
cel Mare nr. 234, bl. 77, sc. C, et. 8,
ap. 108, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

De Ce NEWS De Ce se întâmplă?
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(591) Culori revendicate: mov

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270519;
290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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.
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 04424
(151) 17.06.2010
(732) S . C .  M A G I C  W O R L D

DEVELOPMENTS S.A., Sos. Pipera
- Tunari nr. 134, vila 4, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate: a l b ,  m a r o ,
galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020502;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04425
(151) 17.06.2010
(732) YLI ETERNIT ACCES S.R.L., Str.

Haiducului 3A, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

IKEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Mânere metalice pentru uşi, feronerie pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşi.
9 Încuietori electrice, dispozitive electrice
pentru deschiderea uşilor, cartele magnetice,
detectoare, aparate fotografice, butoane de
sonerie, aparate electrice de supraveghere,
turnichete automate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04418
(151) 23.06.2010
(732) S.C. UNION GLASS S.R.L., Str.

Uzinei nr. 1, Judeţul Satu Mare,
445100, CAREI ROMANIA 

(740) CIPI RONELA OPREA, Str. G-ral
Magheru nr. 12, bl. M-12, ap. 29, Jud.
Bihor ORADEA

(540)

UG union glass Specialistii geamului
termoizolant !

(591) Culori revendicate: alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, mobilier din sticlă, fibre
din sticlă, prelucrarea şi fasonarea sticlei plate,
rame din PVC, articole din material plastic
pentru construcţii.
21 Ustensile şi recipienţi de sticlă pentru
menaj sau bucătărie, sticlă brută sau
semiprelucrată, articole sanitare din sticlă,
sticlărie tehnică, porţelan şi faianţa, vitralii.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor referitoare Ia clasele 20, 21.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04427
(151) 18.06.2010
(732) MATEI NICOLETA INES, Str.

Lereşti, nr. 4, bl. D3, sc. 2, et. 2, ap. 15
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BOBINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04428
(151) 18.06.2010
(732) NICULITE CS CORNELIU, Str.

Dorobanţilor, nr. 56, bl. A36, sc. 1, et.
2, ap. 12, Jud. Brăila, 810225,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

skateSMART

(591) Culori revendicate: verde

  
(531) Clasificare Viena:020723;
260118;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04429
(151) 18.06.2010
(732) MATEI NICOLETA INES, Str.

Lereşti, nr. 4, bl. D3, sc. 2, et. 2, ap.
15, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BOBINA FILM PRODUCTION

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270509;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04448
(151) 18.06.2010
(732) DRAGU GHEORGHE, Str.

Republicii nr. 223, Jud. Tulcea, ,
BABADAG ROMANIA 

(540)

NKS GENERAL SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04430
(151) 18.06.2010
(732) S.C. MEDIA TIQUE S.R.L., Sos.

Nordului, nr. 24-26, tronson II, et. 2,
cam. 10, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ROMANIAN TENNIS SERIES

(591) Culori revendicate: roşu

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270511;
270515;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04431
(151) 18.06.2010
(732) S.C. CITYNIGHTS DESIGN

S.R.L., Str. Ion Lahovari, nr. 55, Jud.

Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CITY NIGHTS

(591) Culori revendicate: negru (pantone
B l a c k  7 C ,
426C), roşu
(pantone 485C,
1797C), bej
(pantone 466C)

  
(531) Clasificare Viena:020109;
160116;
270507;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04463
(151) 18.06.2010
(732) S O M E S F A L E A N  N A R C I S

VIOREL FLORIN, Str. Viilor, nr.
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54, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

MEWI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografiei ca şi agriculturii 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) destinate industriei.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04432
(151) 18.06.2010
(732) S.C. AD NET MARKET MEDIA

S.R.L., Str. Viitorului, nr. 74, corp A,
et. 1, ap. 2, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ad Net Telecom

(591) Culori revendicate: orange, roşu,
gri

  
(531) Clasificare Viena:261113;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
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 04464
(151) 18.06.2010
(732) S.C. LYONESS ROMANIA S.R.L.,

Str. Olteniei nr. 42, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

LYONESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04453
(151) 18.06.2010
(732) S.C. SECURITY FOR YOU S.R.L.,

Str. Crisan nr. 34, camera 1, Jud.
Mehedinţi, , DROBETA TURNU
SEVERIN ROMANIA 

(540)

SECURITY 4 YOU

(591) Culori revendicate: roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515;
270711;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghiere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
seviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de califiare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04433
(151) 18.06.2010
(732) S.C. SUNSET STUDIO S.R.L.,

Aleea Diham, nr. 5, bl. M5, sc. A, et.
5, ap. 28, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

sky bar Above the city

(591) Culori revendicate: gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04434
(151) 18.06.2010
(732) S.C. ROSITE EQUIPMENT S.R.L.,

Aleea Ilia, nr. 4, bl. 58C, sc. 2, et. 3,
ap. 86, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

newHOST

(591) Culori revendicate: verde, albastru

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
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 04454
(151) 18.06.2010
(732) S.C. COSM FAN CARMANGERIE

S.R.L., Sat Sannicoara, str. 1 Mai nr.
40, Jud. Cluj, , COMUNA APAHIDA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

COSM-FAN Carmangeria Sânnicoară

(591) Culori revendicate: roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04468
(151) 18.06.2010
(732) S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI

CAPITAL S.R.L., Str. Cristian
Popisteanu nr. 2-4, et. 6, biroul 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAPITAL.ro

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270512;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii pe internet; aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare. 
16 Publicaţii, ziare, reviste; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adeziv
(materiale colante) pentru papetarie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
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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 TV;
servicii de editare pentru texte (altele decât
textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04456
(151) 18.06.2010
(732) POP GEORGE, Str. Cetăţii nr. 33,

Jud. Cluj, , GHERLA ROMANIA 
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

STUDENT SHOW

(591) Culori revendicate: gri, galben

  
(531) Clasificare Viena:020102;
020108;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04436
(151) 18.06.2010
(732) S.C. DEUTEK S.A., Str. Cătănoaia

nr. 33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LuminActiv PIGMENT

(591) Culori revendicate: albastru, bej

  
(531) Clasificare Viena:011301;
011305;
011310;
270512;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04437
(151) 18.06.2010
(732) S.C. VALCO S.A., Str. Somes nr. 44,

Jud. Maramureş, , SEINI ROMANIA

(540)

VALCO PANCHA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04455
(151) 18.06.2010
(732) F E N E S A N  A U G U S T I N ,

ROMANIA 
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

MILENIUM

(591) Culori revendicate: maro, roşu

  
(531) Clasificare Viena:090110;
270521;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04438
(151) 18.06.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

P-ţa. Presei Libere, nr. 1, corp D, et. 4,
cam. 427, sect. 1, 013701,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

INTEGRAME ZODIAC

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04457
(151) 18.06.2010
(732) P O P  A D R I A N  F L O R I N ,

ROMANIA 
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

POP EXPRESSION

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04439
(151) 18.06.2010
(732) ORIGIN ELECTRO CENTER

S.R.L., Str. Luncsoara, nr. 4-6, bl. 63,
sc. A, parter, ap. 1, sect. 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVCENTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Vânzare on-line de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04458
(151) 18.06.2010
(732) S.C. PMA INVEST S.R.L., Str.

Plopilor nr. 58, bl. P 14, sc. 2, ap. 46,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PMA Invest grafică şi producţie
publicitară

(591) Culori revendicate: roşu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04440
(151) 18.06.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

P-ţa. Presei Libere, nr. 1, corp D, et. 4,
cam. 427, sect. 1, 013701,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
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INTEGRAME UŞOARE

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04442
(151) 18.06.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

P-ţa. Presei Libere, nr. 1, corp D, et. 4,
cam. 427, sect. 1, 013701,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

INTEGRAME RELAXANTE

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în

avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04444
(151) 18.06.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

P-ţa. Presei Libere, nr. 1, corp D, et. 4,
cam. 427, sect. 1, 013701,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

INTEGRAME DISTRACTIVE

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04469
(151) 21.06.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

VEZI ROMANIA!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

scenografie, producerea de videograme şi
fonograme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04445
(151) 18.06.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

P-ţa. Presei Libere, nr. 1, corp D, et. 4,
cam. 427, sect. 1, 013701,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

INTEGRAME DE CĂLĂTORIE

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04470
(151) 21.06.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

LA PAS.....PE 3

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

scenografie, producerea de videograme şi
fonograme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04471
(151) 21.06.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

ConturRO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04446
(151) 18.06.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

P-ţa. Presei Libere, nr. 1, corp D, et. 4,
cam. 427, sect. 1, 013701,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

INTEGRAME CULINARE

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04474
(151) 21.06.2010
(732) S.C. APA TALEA S.R.L., Zona

Industrială Nord, jud. Prahova, ,
COMARNIC ROMANIA 

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

(540)

TALEA

  
(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
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 04447
(151) 18.06.2010
(732) DUICA ADRIAN DAN, Str. Zorilor

nr. 3, bl. 2, sc. B, ap. 3, judeţul
Prahova, 105600, CÎMPINA
ROMANIA 

(540)

Plantavit

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04473
(151) 21.06.2010
(732) S.C. REALCOM S.R.L., Str. Mihai

Eminescu nr.5, jud. Suceava, ,
BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

DISC STRONG

(591) Culori revendicate: galben,maro,al
bastru,gri

  
(531) Clasificare Viena:15;
160116;
260118;
2901;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; 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;
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incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou;import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04475
(151) 21.06.2010
(732) SANYE INTERCOM S.R.L.,

Str.Fildesului nr.14, bl.A3, scara1,
et.1, ap.9, sector3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SUPERIOR QUALITY TIANLI ORAL
LIQUID

(591) Culori revendicate: auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050101;
260418;
2803;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.

5 Soluţie dietetică de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04479
(151) 21.06.2010
(732) S.C. C&O SERVCOM S.R.L., Str.

Codrii Neamţului nr. 13, bl. NB1, sc.
2,et.9,ap.121,sect.3, Bucuresti, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Dr. Family Good choice!

(591) Culori revendicate: a l b ,  r o ş u ,
galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:050314;
260118;
270507;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea de
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04449
(151) 18.06.2010
(732) S.C. VALERIANA S.R.L., Str.

Mecanicilor nr. 5, 2200, BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

V VALERIANA bauturi racoritoare

  
(531) Clasificare Viena:260116;
270501;
270507;  
(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 04480
(151) 21.06.2010
(732) BOGDAN BORZA, Str. Vintilă

Mihailescu nr.18, Bl.72, sc.3, ap.45,
sect.6, Bucuresti, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

BUSHCRAFT

  
(531) Clasificare Viena:011505;
261113;
270502;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04476
(151) 21.06.2010
(732) S.C. GAME WORLD ROMANIA

S.R.L., Calea Vitan nr. 55-59, sector 3
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GAME WORLD roulette&jackpot

(591) Culori revendicate: gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260205;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04459
(151) 18.06.2010
(732) S.C. BLITZ IMOBILIARE S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 158, bl. C, ap. 8,
Jud. Cluj, , COMUNA FLOREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

BLITZ IMOBILIARE

(591) Culori revendicate: verde

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270519;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (publicitate prin radio).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04477
(151) 21.06.2010
(732) S.C. GAME WORLD ROMANIA

S.R.L., Calea Vitan nr. 55-59, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GAME WORLD roulette&slot

(591) Culori revendicate: gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260205;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04450
(151) 18.06.2010
(732) BADICA TUDOR, Str Zboina

Neagra, nr. 3, bl. 102, sc. A, ap. 36,
sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MIHATOIU MATEI COSTIN, Str.
Nicolae Oncescu, nr. 1, bl. 105, sc. A,
ap. 28, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

lab 501

(591) Culori revendicate: n e g r u ,  a l b ,
verde

  
(531) Clasificare Viena:270524;
270711;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţie electronică.
35 Servicii de redactarede editoriale, articole
de ştiri despre produse IT&C; organizarea de
târguri şi expoziţii cu scop comercial.
38 Servicii de comunicaţii, transmiter de
mesaje; forumuri de discuţii prin intermediul
internetului.
41 Servicii privind organizarea de
demonstraţii cu scop educativ şi cultural.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04460
(151) 18.06.2010
(732) S O M E S F A L E A N  N A R C I S

VIOREL FLORIN, Str. Viilor, nr.
54, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SECUTRON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04482
(151) 21.06.2010
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, 070000, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

POKER

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

  
(531) Clasificare Viena:020901;
270508;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Casete video; film cinematografic; discuri
compacte (audio-video); benzi video.
16 Publicaţii periodice; ziare, reviste, cărţi,
albume, cataloage, pliante, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe si
emisiuni de radio si televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; producţie de filme;
educaţie; divertisment; activităţi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
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42 Serviciide creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04451
(151) 18.06.2010
(732) S.C. TURKROM S.A., Calea

Munteniei DN2, Judeţul Vrancea,
620122, FOCSANI ROMANIA 

(540)

SAVANNAH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04465
(151) 22.06.2010
(732) S . C .  M E D I C A L  T O U R S

COMPANY S.R.L., Bdul. N.
Bălcescu nr. 3, bl. L5, sc. B, parter, ap.
1, cam. 1, Judeţul Argeş, 110395,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11 PITESTI

(540)

Medical Tours Company CLINICA
DENTARA

(591) Culori revendicate:mov deschis
(pantone 667 C), mov închis (pantone
272 C), negru (pantone black C)

  
(531) Clasificare Viena:050713;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; editare, prelucrare texte. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04478
(151) 21.06.2010
(732) M A R I N  D Ă N U Ţ

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ,
Str. Mitropolit Ion Metianu nr.108,
jud. Braşov, , ZĂRNEŞTI ROMANIA

(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)
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TRANSYLVANIANWOLF

 
(531) Clasificare Viena:050101;
071110;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Asistenţă şi rezervare turisitică constând în
tururi specializate pentru turişti în domeniul
florei şi faunei, tradiţiilor locale, observare de
animale sălbatice în habitatul natural,
ecoturismului şi rezervaţiilor naturale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, prezentări tematice, toate
aceste activităţi cu preponderenţă în domeniul
zonelor  prote ja te ,  b iodivers i tăţ i i ,
ecoturismului şi rezervaţiilor naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04461
(151) 18.06.2010
(732) S O M E S F A L E A N  N A R C I S

VIOREL FLORIN, Str. Viilor, nr.
54, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ECONOXX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04452
(151) 18.06.2010
(732) SOCIETATE COOPERATIVA

MESTESUGAREASCA OLTENIA
SCM, Str. Calea Severinului, nr. 34,
Jud. Dolj, 200609, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

COOP. MEST. OLTENIA CRAIOVA

  
(531) Clasificare Viena:260105;
260118;
260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi 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.
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, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; distribuitoare automate şi

mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04462
(151) 18.06.2010
(732) FUNDATIA TANDARICA, Str.

Republicii, nr. 30, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

ŢĂNDĂRICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04483
(151) 21.06.2010
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRIME TIME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţiculturale; jocuri şi concursuri;
publicarea electronic on-line a periodicelor.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04484
(151) 21.06.2010
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORT.RO PE BUNE

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
albastru, roşu, kaki, maro, galben,
auriu

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

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi sportive şi culturale; jocuri şi
concursuri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04466
(151) 22.06.2010
(732) S.C. D&R SWISS DENTAL

SOLUTIONS S.R.L., Bdul. N.
Bălcescu nr. 3, bl. L5, sc. B, parter, ap.
1, cam. 2, Judeţul Argeş, 110395,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11 PITESTI

(540)
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R Royal Dental

(591) Culori revendicate:mov închis
(pantone 2593 C), mov deschis
(pantone 2582 C), negru (pantone
black C)

  
(531) Clasificare Viena:240924;
260118;
270501;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; editare, prelucrare texte. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04486
(151) 21.06.2010
(732) S.C. NISTE DOMNI IMPEX S.R.L.,

Str. Romulus nr. 36, ap.4, sector 3,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

1974 Niste domni şi fiii coffee bar and
more

  

(531) Clasificare Viena:020715;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04488
(151) 21.06.2010
(732) CLEMENTINA CINCA, Str.

Dristorului nr. 91-95, et.2, ap.222,
sector 3, Bucuresti, 031534,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

HUDSON BABY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04467
(151) 22.06.2010
(732) S.C. MEDICAL TOURS KIDS

S.R.L., Piaţa Vasile Milea nr. 4-6,
Complex Modern bl. Centru Vest,
Judeţul Argeş, 110006, PITEŞTI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11 PITESTI

(540)

Teddy Care cabinet stomatologic copii

(591) Culori revendicate:bej (pantone 719
C), mov închis (pantone 690 C), gri
(pantone 7450 C), bleu (pantone 5285
C)

  
(531) Clasificare Viena:030114;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; editare, prelucrare texte. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04487
(151) 21.06.2010
(732) S.C. BOMBONIERA S.R.L., Str.

aleea Complexului nr.14, Dolj, , DOLJ
ROMANIA 

(540)

CIPI GUSTUL BUCURIEI !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04489
(151) 21.06.2010
(732) S.C. BOMBONIERA S.R.L., Str.

aleea Complexului nr.14, Dolj, , DOLJ
ROMANIA 

(540)

CIPI

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
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(531) Clasificare Viena:250119;
260118;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04490
(151) 21.06.2010
(732) CLEMENTINA CINCA, Str.

Dristorului nr. 91-95, et.2, ap.222,
sector 3, Bucuresti, 031534,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Luvable Friends

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la coperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04501
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

capodopere

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04491
(151) 21.06.2010
(732) AUTOWELL S.R.L., Str. Olimpiadei

nr.13, Oradea, jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)
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AUTOWELL

  
(531) Clasificare Viena:150721;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Piese şi accesorii şi auto.
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
moto şi aoto (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04502
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

Concursurile şcolare Paralela 45 de
COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ
COMPER

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020101;
270508;
270515;
290113;  

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

16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04492
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

Paralela 45 SINTEZE

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04504
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

biblioteca şcolarului

(591) Culori revendicate: alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010302;
260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04493
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

GEMINI

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04494
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

PARALELA 45 PRACTIC
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(531) Clasificare Viena:270501;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04510
(151) 21.06.2010
(732) S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L.,

Str. Orzari nr. 86, sector 2, 021554,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Revista Română de Drept European

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

  
(531) Clasificare Viena:200701;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau comanda
curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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; cărţi, periodice, publicaţii,
ziare, reviste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare electronic on-line a cărţilor şi
periodicelor.
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 04495
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

PARALELA 45 TOTAL

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04505
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

micul matematician

(591) Culori revendicate: r o ş u ,  v e r d e

albastru, mov

  
(531) Clasificare Viena:241706;
260418;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04511
(151) 21.06.2010
(732) DOMUTA THEODOR CRISTIAN,

Str. Sucevei nr. 81, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

EDILEXPERT

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
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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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04496
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

subiecte posibile

(591) Culori revendicate: alb, roşu, negru

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04497
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

SAPIENCE

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

16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04498
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

PARALELA 45, mate 2000 +

(591) Culori revendicate: roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241314;
270515;
270711;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04512
(151) 21.06.2010
(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS

CO, Al-Wahda Street, Industrial Area
No. 1, PO BOX4115, SHARJAH
EMIRATELE ARABE UNITE 

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

(540)

ROYAL LATHER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; detergenţi; săpunuri detergent;
şampoane; cosmetice; uleiuri de păr; loţiuni de
păr şi alte produse pentru îngrijirea părului
incluse în această clasă; săpunuri
lichide;preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; soluţii igienice; preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat;
parfumuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04499
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)
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micul informatician

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:160104;
260418;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04506
(151) 21.06.2010
(732) S.C. PROFILUX S.A., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 33, ap. 4, sector 1,
117433, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HAPPY SHOES Dust Out

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020501;
270504;

270506;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
27 Ştergătoare de picioare fără suport de vinil
(preşuri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04513
(151) 21.06.2010
(732) S.C. ALCONOR COMPANY

S.R.L., Str. Alexandru Ion Cuza,
nr.27, jud. Satu Mare, 445100, CAREI
ROMANIA 

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

(540)

SQUIZZY

  
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04500
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

fff ficţiune fără frontieră

(591) Culori revendicate: alb, negru, mov

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270509;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04507
(151) 21.06.2010
(732) S.C. PROFILUX S.A., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 33, ap. 4, sector 1,
117433, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HAPPY SHOES Dust In

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020501;
270504;
270506;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
27 Ştergătoare de picioare cu suport de vinil
(preşuri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04515
(151) 21.06.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

Scandia Food

(591) Culori revendicate: r o şu ,  v e r de ,
galben

  
(531) Clasificare Viena:080725;
270501;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04508
(151) 21.06.2010
(732) S.C. COTROCENI PARK S.A.,

Bdul. Vasile Milea nr. 4, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AFI BUSINESS PARK COTROCENI

  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 04472
(151) 22.06.2010
(732) S.C. DENTAL MANAGEMENT

SOLUTIONS S.R.L., B-dul N.
Bălcescu nr. 3, bl. L5, sc. B, parter, ap.
1, cam. 2, Jud. Argeş, 110395,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11 PITESTI

(540)

dm DENTAL MANAGEMENT

(591) Culori revendicate:mov (pantone
527C), roz (pantone 233C), gri închis
(pantone 410C)

  
(531) Clasificare Viena:270508;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; editare. prelucrare texte.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04509
(151) 21.06.2010
(732) S.C. KAPITOLIUM GROUP

S.R.L., Str. Buştenari nr.14, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI 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)

BUSINESS LA FEMININ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Difuzare de programe de televiziune,
telecomunicaţii (servicii de telecomunicaţii),
comunicaţii prin radio, emisiuni radiofonice,
emisiuni televizate, forumuri de discuţii pe
internet, închirieri de aparate de
telecomunicaţii, închiriere de timp de acces la
reţele informatice mondiale, mesaje
electronice, mesaje radio, radiotelevizare,
transmisii prin satelit, furnizare de programe
r a d i o f o n i c e ,  s e r v i c i i  t e l e f o n i c e ,
telecomunicaţii (servicii, informaţii, furnizare
de programe de telecomunicaţii), televiziune,
în mediul online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04516
(151) 21.06.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

pate BUCEGI

(591) Culori revendicate: r o ş u ,  a l b ,
verde, crem

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270509;
270511;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04481
(151) 21.06.2010
(732) S.C. CONSULTIA S.R.L., Str.

Apollo nr. 3, sc. B, et. 3, ap. 36, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Creativa advertising creatie si productie
publicitara

(591) Culori revendicate: verde

  
(531) Clasificare Viena:050311;
260201;
260205;
270507;
270515;
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.
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.
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 04518
(151) 21.06.2010
(732) S . C .  CRISTIAN GUARD

SECURITY ANT S.R.L., Str. 1
Decembrie 1918, nr. 135 B, bl. T 7, sc.
2, et. 2, ap. 32, Judeţul Galaţi, 805300,
TECUCI ROMANIA 

(540)

CRISTIAN GUARD CG ANT
SECURITY ANT

(591) Culori revendicate:portocaliu,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:010105;
260104;
270515;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

37 Servicii de instalare sisteme de pază şi
consultanţă în acest domeniu.
38 Servicii de dispecerat şi monitorizare a
sistemelor de pază şi consultanţă în domeniu.
39 Servicii de transport securizate-transport
valori şi consultanţă în domeniu.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază a
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, gardă de corp şi consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04517
(151) 21.06.2010
(732) ORANGE BRAND SERVICES

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

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

(540)

PANTERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice si electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,

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

modemuri; calculatoare; ecrane de afişare;
sisteme electronice de poziţionare globală,
aparate şi instrumente electronice de navigare,
de localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice, filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
aparate şi echipamente de jocuri electronice;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare, aparatură
audiovizuală şi echipamente şi aparatură
pentru jocuri electronice; părţi şi fîtinguri
pentru toate produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirecţionare a apelurilor de mesagerie
vocală, de informaţii şi de postă electronică;
transmiterea, predarea şi recepţionarea
sunetelor, datelor, imaginilor, muzicii şi
informaţiilor; servicii electronice de predare a
mesajelor; servicii de informare on-line legate
de telecomunicaţii; servicii de interschimbare
de date; transfer de date prin telecomunicaţii;
servicii de comunicare prin satelit; servicii de
difuzare; difuzare sau transmitere de programe
radio sau televiziune şi de filme, de programe
de teleshopping şi de cumpăraturi pe internet;
servicii de videotext, de teletext şi de dale
video; difuzare şi predare de conţinuturi
multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii
de videoconferinţă; servicii de videotelefonie;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe de calculator şi de orice
alte date; furnizarea de acces utilizatorilor la
Internet; furnizarea de conexiuni de
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telecomunicaţii sau link-uri la Internet sau la
baze de date; furnizarea de acces utilizatorilor
la Internet (service providers); furnizarea şi
operarea de conferinţe, de grupuri de discuţii
şi chat rooms electronice; furnizarea de acces
la site-ul web de muzică digitală pe Internet;
furnizarea de acces la site-uri web MP3 pe
Internet; predarea de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea de aces la
infrastructurii de telecomunicaţii pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la teleconunicaţii;
transmiterea de mesaje şi imagini ajutată de
calculator; comunicaţii prin intermediul
calculatorului; servicii de agenţii de ştiri;
transmitere de noutăţi şi informaţii de afaceri
curente; angajarea, leasing-ul sau închirierea
de aparate, instrumente, instalaţii sau
componente pentru folosirea în furnizarea
serviciilor menţionate mai sus; servicii de
sfătuire, informare şi consultanţă în legătură
cu toate cele menţionate mai sus. 
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, divertisment,
evenimente sportive şi culturale furnizate
on-line de la o bază de date de calculator sau
de pe Internet sau furnizate prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate de la o
bază de date de calculator sau prin intermediul
Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi
televiziune; producţie de filme, de programe
radio şi televiziune şi de programe
teleshopping şi de cumpărare de pe Internet;
organizarea de jocuri şi concursuri; furnizarea
de publicaţii electronice on-line; publicarea de
cărţi şi reviste electronice on-line; publicarea
de texte în format electronic sau altfel; servicii
de publicare şi producţie pentru media audio
şi/sau vizuală; servicii de expoziţii; furnizarea
de acces on-line la expoziţii şi servicii de
expoziţii; servicii de programe de ştiri pentru
transmitere de-a lungul Internetul;

organizarera şi conducerea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutorial, grupuri de
lucru, cursuri, conferinţe si expoziţii; cursuri
şi sesiuni de învăţare sau instruire interactivă
şi la distanţă furnizate on-line printr-o legătură
de telecomunicaţii sau reţea de calculator sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de
traducere; servicii de galerie de artă furnizate
on-line printr-o legătura de telecomunicaţii;
servicii de jocuri; servicii de club; servicii de
rezervare şi comandă de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de bibliotecă electronică
pentru oferirea de informaţii electronice
(inclusiv arhive de informaţii) în formă de
texte, informaţii si date audio şi/sau video,
jocuri şi amuzamente electronice; furnizarea şi
organizarea de conferinţe, grupuri de discuţii
şi chat rooms electronice; furnizarea de
muzică digitală (nedescărcabilă) de pe
Internet; furnizarea de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe site-uri de Internet
MP3; furnizarea de programe de fotografii, de
poze, de grafică, de sunete sincron, de filme,
de programe video şi audio-vizuale
(nedescărcabile) on-line sau de la baze de date
de calculator sau de pe Internet sau de pe
pagini de Internet; servicii de fotografii;
furnizarea de informaţii şi sfaturi în legătură
cu toate serviciile de mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04503
(151) 21.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

conexiuni

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii; servicii de redactare şi editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04537
(151) 22.06.2010
(732) BURCEA CATALIN IONEL, Bd.

Ion Mihalache, nr. 166, bl. 2, sc. A, et.
7, ap. 32, sect. 1, 011214,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DUMITRESCU ALEXANDRU
BOGDAN, Str. Elena Caragiani, nr. 9,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRANSYLVANIAN SPIRIT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Cutii metalice pentru conserve.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04519
(151) 22.06.2010
(732) S.C. YUNDING 2000 COMPANY

S.R.L., Str. Marcu Armaşu, nr. 9, bl.
25, sc. 1, et. 6, ap. 51, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KEYA'S dream

  
(531) Clasificare Viena:250113;
260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04525
(151) 22.06.2010
(732) S.C. QUATTRO BUSINESS TEAM

S.R.L., Str. Ispravnicului nr. 38,
parter, camera 1, sector 2, 023742,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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Catalogoferte.ro

(591) Culori revendicate: roşu

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270509;
270515;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor sa le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04538
(151) 22.06.2010
(732) BURCEA CATALIN IONEL, Bd.

Ion Mihalache, nr. 166, bl. 2, sc. A, et.
7, ap. 32, sect. 1, 011214,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DUMITRESCU ALEXANDRU
BOGDAN, Str. Elena Caragiani, nr. 9,
sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRANSYLVANIAN AIR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Cutii metalice pentru conserve.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04520
(151) 22.06.2010
(732) S.C. INFO TRIP MEDIA S.R.L.,

Bdul. Uverturii nr. 43, bl. 1, sc. 4, et.
5, ap. 143, sector 6, 060931,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bumbac 100
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(531) Clasificare Viena:270501;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04533
(151) 22.06.2010
(732) S.C. MAN GROUP S.R.L., Str.

General Dăscălescu nr. 253, Jud.
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

COVRIKING

  (531) Clasificare Viena:241314;
270507;  
(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; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04539
(151) 22.06.2010
(732) IOAN POPA ,  Str .  Tudor

Vladimirescu nr. 20, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

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

(540)

Papane BISTRO

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

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

clase:
29 Carne proaspătă şi congelată, preparate din
carne, peşte, păsări, vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04534
(151) 22.06.2010
(732) S.C. MAN GROUP S.R.L., Str.

General Dăscălescu nr. 253, Jud.
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

PETRU GELATO

  
(531) Clasificare Viena:020101;
020116;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată, lianţi şi prafuri pentru îngheţate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04521
(151) 22.06.2010
(732) S.C. SOIMUL SECURITY S.R.L.,

Str. Exerciţiu bl. A3, camera 1, parter,
Judeţul Argeş, 110418, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

S.C. ŞOIMUL S.R.L. SECURITY

(591) Culori revendicate: albastru

  
(531) Clasificare Viena:010104;
270501;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04535
(151) 22.06.2010
(732) S.C. ELNOR INVEST S.R.L., Şos.

Nordului nr. 52, sector 1, 014104,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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Oh La La ÎN MOD NATURAL

(591) Culori revendicate:mov, galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314;
260418;
270509;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04540
(151) 22.06.2010
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
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)

ALBIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04536
(151) 22.06.2010
(732) S.C. DART CONSULTING S.R.L.,

Str. Dorobanţilor nr. 669, Judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

emailwing

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04541
(151) 22.06.2010
(732) PERENNIAL INTELLECTUAL

PROPERTY NV, Ara Hill Top Unit
A 2, Pletterijweg Oost 1, , CURACAO
ANTILELE OLANDEZE 

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

(540)

Cuculand. Ice tea, baby!

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04522
(151) 22.06.2010
(732) S.C. CLASS TEAM GUARD S.R.L.,

Str. Cuza Vodă, nr. 16, Jud. Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

CTG CLASS TEAM GUARD

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04543
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI

  
(531) Clasificare Viena:190303;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04544
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI HAPPY EASTER

 
(531) Clasificare Viena:030525;
080119;
270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04545
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI BOUQUETTE

  

(531) Clasificare Viena:020901;
250119;
260418;
270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04546
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)
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HEIDI

  
(531) Clasificare Viena:100313;
270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04547
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI GRAND'OR

 
(531) Clasificare Viena:080120;
250119;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04552
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI HAPPY EASTER!

  
(531) Clasificare Viena:030525;
080119;
270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04523
(151) 22.06.2010
(732) IOAN ISTRATE, Str. Rastoaca nr. 7,

Jud. Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21 SIBIU

(540)

CUPPY

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

clase:
35 Afaceri comerciale, consultaţii, consiliere,
servicii de asistenţă comercială, organizare
afaceri, licenţiere, francizare, import-export,
organizare de expoziţii precum şi de orice altă
formă de prezentare, în scop comercial şi
publicitar, studii şi cercetări de piaţă,
publicitate şi reclamă, totul în domeniul
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industriei alimentare, particular în domeniul
gelateriei, patiseriei, cofetăriei, alimentaţiei
publice. 
39 Livrare de produse, transport, magazinaj,
ambalare (împachetare produse).
43 Servicii de alimentaţie publică, respectiv în
h o t e l u r i ,  m o t e l u r i ,  r e s t a u r a n t e ,
cafe-restaurante, crame, cantine, cofetării,
snack-baruri, terase, catering pentru pensiuni,
case de vacanţă, tabere (camping), case de
retragere pentru persoane în vârstă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04551
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI X-MAS

  
(531) Clasificare Viena:180108;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04550
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI HAPPY EASTER
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(531) Clasificare Viena:030525;
080119;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04549
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI

  
(531) Clasificare Viena:190303;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 6/2010-Partea I

(210) M 2010 04548
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI GRAND'OR MOMENTS

  
(531) Clasificare Viena:080119;
250119;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04524
(151) 22.06.2010
(732) S.C. KINOSAN S.R.L., Str. Corneliu

Coposu, nr. 2A, bl. PB5, ap. 5, Jud.
Bihor, , ORADEA 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)

Bambini G&B

(591) Culori revendicate: roz

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270515;
290101;  
(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; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04526
(151) 22.06.2010
(732) CENTRUL ROMILOR PENTRU

INTERVENTIE SOCIALA SI
STUDII ROMANI CRISS, Str.
Buzeşti, nr. 19, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Romani CRISS Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii

(591) Culori revendicate: albastru, negru,
gri

  
(531) Clasificare Viena:011108;
150721;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi, pentru satisfacerea
unor nevoi personale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04557
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI MERRY CHRISTMAS

  
(531) Clasificare Viena:040505;
050101;
080119;
270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
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şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04527
(151) 22.06.2010
(732) S.C. DANUBIUS EXIM S.R.L., Str.

Vasile Gherghel, nr. 12, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

D Danubius Exim gândeşte spre viitor!

(591) Culori revendicate: verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270515;
270521;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04558
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI
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(531) Clasificare Viena:011108;
040505;
080119;
270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04553
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI BOUQUETTE

  
(531) Clasificare Viena:190303;
260418;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04528
(151) 22.06.2010
(732) S.C. ELDOMIR IMPEX S.R.L., Jud.

Brăila, 817185, COM. TUFESTI
ROMANIA 

(540)

eldomir Împreună pentru viitor
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(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:050311;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Combustibili.
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.
31 Produse agricole şi cereale.
43 Servicii de alimentaţie publică.
44 Servicii de agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04559
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI MERRY CHRISTMAS

  
(531) Clasificare Viena:040505;

080119;
190303;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04554
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI HAPPY EASTER
  
(531) Clasificare Viena:030525;
080119;
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190303;
270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04529
(151) 22.06.2010
(732) S.C. ELDOMIR IMPEX S.R.L., Jud.

Brăila, 817185, COM. TUFESTI
ROMANIA 

(540)

hola

(591) Culori revendicate: verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270509;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04531
(151) 22.06.2010
(732) CENTRUL ROMILOR PENTRU

INTERVENTIE SOCIALA SI
STUDII ROMANI CRISS, Str.
Buzeşti, nr. 19, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SASTIPEN

(591) Culori revendicate: albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Reviste periodice. 
35 Redactare şi editare texte cu caracter
publicitar.
41 Redactare şi editare texte, altele decât cele
publicitare.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04532
(151) 22.06.2010
(732) TOP SOLUTIONS TRADING

S.R.L., Sos. Colentina, nr. 28, bl. 65,
sc. A, et. 5, ap. 21, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOP SOLUTIONS

  
(531) Clasificare Viena:180115;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; import; regruparea în avantajul
terţilor cu piese de schimb şi cu echipamente
pentru vehicule şi utilaje (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04555
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI MERRY CHRISTMAS

  
(531) Clasificare Viena:040505;
080119;
190303;
270507;  
(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
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04560
(151) 22.06.2010
(732) MICŞĂ GEORGIANA CARMEN,

Calea Bascovului nr. 35, bl. B8, sc. A,
et. 3, ap. 13, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ROSOLAR

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010312;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor ce produc energia electrică şi
termică şi anume panouri solare şi turbine

eoliene (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; lanţ de magazine; vânzare
prin intermediul internetului, distribuirea de
materiale promoţionale, publicitate; servicii de
import export, lucrări de birou, gestiunea
afacerilor comerciale; conducerea şi
administrarea afacerilor.
37 Servicii de montaj de panouri solare şi
turbine eoliene; servicii de instalare a acestora.
39 Servicii de transport; ambalare, depozitare
şi distribuţie de panouri solare şi turbine
eoliene.
42 Crearea şi menţinerea de site-web;
proiectare de echipamente ce produc energia
electrică şi termică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04556
(151) 22.06.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI SI ASOCIATII
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12,
sc.1,ap.3,sector 3, Bucuresti
BUCURESTI

(540)

HEIDI MERRY CHRISTMAS!

 
(531) Clasificare Viena:011108;
040515;
080119;
250119;
270507;  
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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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04561
(151) 22.06.2010
(732) ALEXANDRU FILIPESCU, Str.

Popa Nan nr. 160, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

GENERIS by Alexandru Filipescu

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3375C, pantone 3385C)

  
(531) Clasificare Viena:270508;
270509;
270513;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consultaţii
medicale; servicii medicale ginecologice,
asistenţă medicală; servicii de medicină la
distanţă; servicii de asistenţă la naştere;
servicii de bănci de sânge; servicii spitaliceşti,
servicii de farmacie şi anume recomandarea de
medicamentaţie corespunzătoare în urma
stabilirii unui diagnostic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04585
(151) 23.06.2010
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

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

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

(540)

ŞUGUBĂŢ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04586
(151) 23.06.2010
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.

Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

RESPECTĂ TRADIŢIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04587
(151) 23.06.2010
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

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

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

(540)

VAL VÂRTEJ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04588
(151) 23.06.2010
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

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

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

(540)

SCĂRIŞOARA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04590
(151) 23.06.2010
(732) S.C. NINA ELEGANCE S.R.L., Str.

Camil Ressu, nr. 10, bl. 3, sc. 2, ap.
47, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NINA ELEGANCE

  
(531) Clasificare Viena:270506;
270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, piei de animale; geamantane
şi valize; umbrelede soare, bastoane, bice şi
articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 04562
(151) 23.06.2010
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Sos.

Bucuresti-Urziceni nr. 89, cam. 1-5,
et. 1, Jud. ILFOV, , AFUMATI
ROMANIA 

(540)

CONTEC CONSERVE TECUCI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04591
(151) 23.06.2010
(732) YLI ETERNIT ACCES S.R.L., Str.

Haiducului 3A, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

YLI

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

clase:
6 Mânere metalice pentru uşi, feronerie pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşi.
9 Încuietori electrice, dispozitive electrice
pentru deschiderea uşilor, cartele magnetice,
detectoare, aparate fotografice, butoane de
sonerie, aparate electrice de supraveghere,
turnichete automate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04576
(151) 23.06.2010
(732) S.C. STEM LIFE S.A., Str. Lipscani

nr 90A, et. 3, sector 3, Bucureşti,
30033, BUCURESTI ROMANIA 

(740) C R I S T I N A  ( S P I R I D O N )
CONSTANTINESCU, Str. G.
Garibaldi nr. 4, sc.E, et.1, ap.60, sector
2, Bucuresti BUCURESTI

(540)

EUROMEDICS CRYO/BANK

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:020901;
270509;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, analiza chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie.
44 Servicii de bancă de sânge, chiropractică,
clinica (medical), asistenţă (medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04583
(151) 23.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

PERECHI CELEBRE

  
(531) Clasificare Viena:010103;
260205;
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270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04563
(151) 23.06.2010
(732) S.C. CAFFE TABIET S.R.L., Str.

Avrig nr. 29, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAFFE TABIET CARPE DIEM!
(TRĂIEŞTE CLIPA)

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

  
(531) Clasificare Viena:020914;
050701;
110320;
260418;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate în legătură cu serviciile din
clasa 41 şi 43.
41 Divertisment, activităţi culturale şi
sportive, organizarea de evenimente.

43 Servicii de alimentaţie publică şi servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04584
(151) 23.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

LUMI PARALELE

(591) Culori revendicate: alb,negru,bleu

  
(531) Clasificare Viena:070301;
070309;
270524;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04577
(151) 23.06.2010
(732) S.C. VICTORY REAL ESTATE

DEVELOPMENT S.R.L., Calea
Vitan nr. 55-59, complex comercial
Bucuresti Mall, subsol, biroul
DE25/5,sector 3, Bucuresti, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

VITAN OUTLET

(591) Culori revendicate:roz (pantone
214C), mov (pantone 512C)

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04578
(151) 23.06.2010
(732) S.C. INDCARF S.A., Str. Depozitelor

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

(540)

DIN GRADINA

(591) Culori revendicate: galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04564
(151) 23.06.2010
(732) S.C. BELTART S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 20, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

accent BeltArt

(591) Culori revendicate: alb, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:250119;
260418;
270507;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase, eşarfe; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; pălării, bandane,
şepci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04579
(151) 23.06.2010
(732) S.C. INDCARF S.A., Str. Depozitelor

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

(540)

PALMINA

(591) Culori revendicate: verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270503;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04593
(151) 23.06.2010
(732) S.C. PHARMALIFE S.R.L., B-dul

Decebal nr. 12, bl. S7, ap. 9, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pharma Life

(591) Culori revendicate: roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04580
(151) 23.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

STUDIUM

  
(531) Clasificare Viena:261113;
270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţamânt.
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04581
(151) 23.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

ODISEU

(591) Culori revendicate: verde, alb, bleu

  
(531) Clasificare Viena:011524;
260118;
290113;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 6/2010-Partea I

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

16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04582
(151) 23.06.2010
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

BIBLIOTECA RO

(591) Culori revendicate:verde, maro,
galben

  
(531) Clasificare Viena:250119;
260118;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04594
(151) 23.06.2010
(732) YILDIZ HOLDING ANONIM

SIRKETI, Kisikli Mah. Ferah Cad.
Kisikli Cesme Sk. No. 2/4, B.
Camlica, Uskudar, , ISTANBUL
TURCIA 

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

(540)

ULKER TEMPO GUSTO

(591) Culori revendicate: maro, roşu, bej

  
(531) Clasificare Viena:080111;
260418;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04569
(151) 23.06.2010
(732) SOHODOLEANU ADRIANA

MARIANA, B-dul. Ion Mihalache nr.
93, bl. 14, sc. B, ap. 58, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

biscuit gourmet gifts & treats

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

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270524;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate

pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04595
(151) 23.06.2010
(732) WM WRIGLEY JR COMPANY,

410 North Michigan Avenue, 60611,
CHICAGO S.U.A. ILLINOIS

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

(540)

WRIGLEY'S CYCLONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Dulciuri, gumă de mestecat, gumă de
mestecat de făcut baloane, bomboane,
bomboane mentolate, dropsuri şi drajeuri
romboidale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04571
(151) 23.06.2010
(732) S.C. I LEO MARKETING

INTERACTIV S.R.L., Str. Nicolae
Iorga nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REDESCOPERA ROMANIA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 04565
(151) 23.06.2010
(732) S . C .  R O M P E T R O L

DOWNSTREAM S.R.L., Str. Piaţa
Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Northern Tower, et. 2, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMPETROL Racing Challenge

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
151 C), roşu (pantone red 032 C),
galben (pantone 109 C), bleumarin
(pantone 276 C), negru

  
(531) Clasificare Viena:270507;
270509;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrare

afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04572
(151) 23.06.2010
(732) S.C. FDF IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Rodiei nr. 67, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

aquamira

(591) Culori revendicate: albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515;
270515;
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04566
(151) 23.06.2010
(732) S . C .  R O M P E T R O L

DOWNSTREAM S.R.L., Str. Piaţa
Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Northern Tower, et. 2, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMPETROL Racing Challenge

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
151 C), roşu (pantone red 032 C),
galben (pantone 109 C), negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270507;
270509;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrare
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04589
(151) 23.06.2010
(732) S.C. AGNES ITARA S.R.L., Str.

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

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

(540)

ARGENTUM+PLUS

  
(531) Clasificare Viena:260116;
270515;  
(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; fertilizatori; produse chimice
destinate conservării alimentelor; materiale
tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi
industriei; produse chimice pentru
piscicultură.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, săpunuri
deodorante, săpunuri dezinfectante;săpunuri
lichide şi săpunuri aromate, săpunuri cu
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uleiuri esenţiale, săpun cu glicerină;
deodorante, parfumerie, produse pentru
parfumat lenjerie; cosmetice pentru corp,
pentru faţă, pentru păr, pentru baie, de
protecţie, de întreţinere, de bronzare; săruri,
geluri, uleiuri şi şampoane pentru baie; loţiuni
şi şampoane pentru păr; produse pentru
netezirea şi ondularea părului; pastă de dinţi;
uleiuri şi extracte de flori; uleiuri esenţiale,
ulei de lavandă, de trandafir, de mentă, de
gaultheria, de iasomie, de cedru, ambra, mosc;
esenţă de badian, de mentă; lapte, săpun şi ulei
de migdale; lemn parfumat; alifii de uz
cosmetic; şerveţele mimpregnate cu lotiuni
cosmetice, parfumuri sau de curăţare; aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei; şampoane,
apă de colonie, apă de toaletă, apă parfumată,
apă de lavandă, apă de Javel; creme pentru
albirea piuelii; produse pentru machiaj, rujuri
şi creioane cosmetice, pudre, rimel; lacuri de
unghii; ceara de epilat; decoloranţi cosmetici
de piele şi păr; vopsele cosmetice; măşti
cosmetice; grăsimi şi geluri cosmetice; pietre
antiseptice (alaun); şampoane pentru animale;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată pentru uz cosmetic; beţişoare
parfumate; beţişoare cu tămâie.
5 Abrazivi, adezivi, cimenturi, lacuri,
masticuri, porţelanuri, ceruri, amprente,
analgezice, anestezice, amalgrame şi aliaje de
metale preţioase de uz dentar; absorbante
(vată, altele); loţiuni de uz farmaceutic; loţiuni
de uz veterinar; şerveţele igienice; şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice şi de uz
medicinal; ţesături sau ciorapi impregnaţi cu
loţiuni farmaceutice sau de uz medicinal;
preparate pentru păstrarea şi curăţarea
lentilelor decontact; săruri de uz medical;
soluţii, săruri pentru baie de uz medical; săruri
de ape minerale pentru băi; săpunuri
medicinale; alcooluri medicinale; nămoluri
medicinale; deodorante, altrele decât cele de
uz personal; făinuri de uz medicinal şi
farmaceutic; făină de peşte; făinăde in;

ţigarete fără tutun, pentru uz medical; acetaţi
de uz farmaceutic; acizi de uz farmaceutic;
aditivi de uz medical pentru furaje; aditivi
nutritivi de uz medical; ioduri alcaline de uz
farmaceutic; alcaloizi de uz medical; alcooluri
medicinale şi alte substanţe de uz farmaceutic;
amidon de uz farmaceutic şi aminoacizi;
pastile de sare de amoniac; unguente de uz
farmaceutic antidegerături, antihemoroidale,
antimigrenoase, antiparazitare, antiseptice,
antisolare, antiurice, antireumatismale; brăţări
şi inele antireumatismale; apă de mare pentru
băi medicinale; apă de plumb; ape minerale
şi/sau termale de uz medical; alifii; unguiente;
balsamuri; preparate bacteriene de uz medical
sau veterinar; produse pentru îngrijirea
picioarelor, a bătăturilor; produse pentru
îngrijirea părului; beţişoare fumigene;
preparate de bismut, brom, bitartrat de potasiu
de uz farmaceutic; bomboane de uz
farmaceutic; loţiuni pentru îngrijirea câinilor,
pisicilor; calmante; camfor; cloroform;
cocaine şi alte droguri de uz medical; candel
de uz medical; cataplasme; mese cu sulf
pentru dezinfectare; soluţii de contrast, de
contact, de diagnosticare, de sterilizare,
depurative; reactivi; elixiruri, emulsii, enzime
de uz medical şi farmaceutic; digestive,
dietetice, diastaze, enzime de uz medical şi
veterinar; eteri, esteri şi eucalipt de uz
farmaceutic; fermenţi; revulsive; gută de uz
medical; ierburi şi rădăcini medicinale;
seminţe de plante, de jojoba, de in, de muştar;
ulei de muştar, de soia, de camfor, de ricin, de
mărar, de ficat de morun; ulei eteric de
terebentină de uz farmaceutic; ulei camforat;
scoarţă de croton, de angostură, manglier,
mirobalan de uz medical; medicamente tonice;
infuzii medicinale, poţiuni medicinale;
suplimente alimentare minerale; suplimente
alimentare; antiinflamatoare şi antispastice, pe
bază de amestecuri de particule de argint
coloidal cu ioni de argint în apă distilată şi
structurată; suplimente alimentare pe bază de
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amestecuri cu scop antibacterian, antifungic şi
antimicotic; suplimente alimentare pe bază de
amestecuri de particule cu scop antiviral;
suplimente alimentare pe bază de amestecuri
de particule în apă distilată şi structurată
antibacteriene, antioxidante, întăritoare ale
sistemului imunitar; şerveţele impregnate cu
amestecuri în particular de particule de argint
coloidal cu ioni de argint în apă distilată şi
structurată; aditivi de uz medical pentru
furaje; produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor; produse chimice pentru tratarea
malurei; reziduuri din tratarea grăunţelor de
cereale (de uz medical); produse pentru
distrugerea dăunătorilor; produse chimice
destinate ştiinţei medicale; produse pentru
tratarea prin sterilizare a solului.
8  Tacâmuri, cuţite, furculiţe, linguri, linguriţe
din metale comune, din metale speciale şi din
metale preţioase; pumnale, săbii, teci pentru
acestea; seturi de tacâmuri; linguriţe de botez;
truse de manichiură, pedichiură, de bărbierit;
pensete.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase;bijuterii, pietrepreţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului; în particular fire de argint; podoabe,
coliere, pandantive, medalioane, cercei, inele,
lanţuri, brăţări; figurine şi amulete; obiecte de
podoabă, veselă, servicii de ceai, suveniruri;
insigne; monede; bănuţi de aramă; medalii;
cutii din metale preţioase; casete pentru
bijuterii, brelocuri; butoni de manşete; ace de
cravată; ornamente.
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; făină şi preparate din cereale, patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sosuri,
condiment, alimente de origine vegetală

preparate în vedere consumului sau a
conservării, cât şi ca aditivi pentru ameliorarea
gustului alimentelor din plante bio şi/sau în
amestec cu plante la care a fost tratat cu argint
coloidal.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială pentru
licenţe de servicii şi produse pentru terţi;
lucrări de birou; vânzări cu licitaţie; servicii
de manechine în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor; realizarea şi
reactualizarea de materiale publicitare,
consultanţă legată de personal, în vederea
conducerii afacerilor; consultanţă profesională
legată de afaceri; informaţii, sfatzri şi
estimări/expertize comerciale pentru
consumatori; date referitoare la afaceri;
decorarea de vitrine; difuzare (distribuire) de
eşantioane şi materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate); export-import de
produse şi/sau servicii; organizare de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare;
cercetarea pieţei, cercetări pentru afaceri;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
regruparea produselor în avantajul terţilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
40 Prelucrarea materialelor; prelucrare sau
transformare mecanică sau chimică a
substanţelor anorganice sau organice sau a
obiectelor; tratarea apei; tratarea contra
moliilor; tratatarea împotriva şifonării; tratarea
peliculelor ş i  textilelor,  stofelor;
tratarea-transformarea deşeurilor; tratarea,
apretarea hârtiei; informaţii privind tratarea
materialelor, vopsitorie.
41 Servicii de cluburi de sănătate şi cultură
fizică; organizare şi conducere de colocvii,
simpozioane, conferinţe, cursuri prin
corespondenţă; informaţii în materie de
educaţie; instruire; publicare de cărţi, broşuri;
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servicii de organizare de timp liber; servicii de
campusuri de vacanţă; servicii de dresare a
animalelor.
44 Servicii medicale; servicii de analize
medicale pentru tratarea persoanelor (examene
radiografice şi analize de sânge); servicii de
inseminare artificială; consultaţii în materie de
farmacie servicii veterinare şi creşterea
animalelor; servicii referitoare la cultura
plantelor, grădinărit, grădinărit peisagistică;
servicii de artă florală, compoziţii florale;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
şi pentru animale; servicii de saună şi băi
turceşti; saloane de coafură, saloane de
cosmetică; estetică chirurgicală; băi;
aromaterapie; consultanţă în domeniul
medical, farmaceutic, al suplimentelor
alimentare; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04596
(151) 23.06.2010
(732) S.C. CLICK CONSULT S.R.L., Str.

Poligonului, nr. 1A, bl. D15, ap. 9,
Jud. Alba, 510048, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

COMPANIA CADOURILOR

  
(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

plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04574
(151) 23.06.2010
(732) COSTIN GEORGE, Str. Mihai

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

(540)

Exotique

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

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270503;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04567
(151) 23.06.2010
(732) CANCIULESCU RADU ANDREI

IOAN, Str. Gării de Nord nr. 6-8, bl.
A, sc. 2, et. 1, ap. 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LEGIO DACORUM DAC MOTORS

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

  
(531) Clasificare Viena:040303;
260418;
270515;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04575
(151) 23.06.2010
(732) S.C. IDEAL SANITAR S.R.L., Str.

Linia de Centură nr. 20, camera 1, Jud.
Ilfov, Sat Afumaţi, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

IDEA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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