
OFICIUL    DE  STAT   PE NTRU  INVENTII  SI  MARCI  BUCURESTI  ROMANIA 

BULETIN OFICIAL DE 
PROPRIETATE INDUSTRIALA 

SECTIUNEA MARCI 

PARTEA  I 

Cercri de inregistrare marca depuse in Saptamana 35  
de la 19.08.2010 pana la 25.08.2010 

PUBLICATE IN DATA DE 26.08.2010 

I.S.S.N. 2065-0345 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 8/2010

1

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

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05210
23.08.2010 S.C. EDU TIM CONSULTANTA

EUROPEANA S.R.L.
există practică. Revista stagiilor de
succes

2 M 2010
05582

19.08.2010 GRAMA AURELIAN MUREŞ ZI DE ZI

3 M 2010
05934

24.08.2010 S.C. AGROPREST
DISTRIBUTION S.R.L.

NORDIC FISH

4 M 2010
05935

24.08.2010 S.C. AGROPREST
DISTRIBUTION S.R.L.

La Cherhana

5 M 2010
06015

19.08.2010 APIDAVA S.R.L. APIDAVA

6 M 2010
06016

19.08.2010 APIDAVA S.R.L. CARINA

7 M 2010
06017

19.08.2010 APIDAVA S.R.L. ROUA FLORILOR

8 M 2010
06018

19.08.2010 APIDAVA S.R.L. NECTARUL ZEILOR

9 M 2010
06019

19.08.2010 APIDAVA S.R.L. KARINA

10 M 2010
06020

19.08.2010 S.C. BOSS GUARD S.R.L. BOSS GUARD

11 M 2010
06021

19.08.2010 S.C. INTERNATIONAL
TRANSACTIONS & SERVICES
S.A.

KOYOS

12 M 2010
06022

19.08.2010 S.C. INTERNATIONAL
TRANSACTIONS & SERVICES
S.A.

www. Koyos.ro

13 M 2010
05999

19.08.2010 S.C. GREENHOST S.R.L. RIA CLINIC

14 M 2010
06023

19.08.2010 PADURE GHEORGHE TARANCUTA

15 M 2010
06024

19.08.2010 PADURE GHEORGHE TARANCA

16 M 2010
06025

19.08.2010 PADURE GHEORGHE TARANUL

17 M 2010
06026

19.08.2010 TOCIU MIHAI TOLERANTA ZERO

18 M 2010
06000

19.08.2010 S.C. ROMCHIN INTERTRADE
IMPOREX S.R.L.

TWINS
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2

19 M 2010
06027

19.08.2010 TOCIU MIHAI POHTA CE-AM POHTIT

20 M 2010
06001

19.08.2010 S.C. BIOVETI FARM IMPEX
S.R.L.

BIOVETIMIX

21 M 2010
06028

19.08.2010 S.C. TOM AL-VER IMPEX S.R.L. ROYAL EVENTS PALACE

22 M 2010
06029

19.08.2010 S.C. FONDUL ROMAN DE
CONTRAGARANTARE S.A.

FRC FONDUL ROMÂN DE
CONTRAGARANTARE S.A.

23 M 2010
06030

19.08.2010 S.C. F.R.C. IMPERIAL GUARD
S.R.L.

FRC IMPERIAL GUARD

24 M 2010
05919

19.08.2010 S.C. TEO HEALTH S.A. SPITALUL Sf. CONSTANTIN

25 M 2010
06002

19.08.2010 S.C. ROPESLING S.R.L. ROPESLING

26 M 2010
05920

19.08.2010 CONSTANTIN TEODORESCU TEO

27 M 2010
06003

19.08.2010 S.C. MIKE INTERNATIONAL
S.R.L.

RS ROYAL SOAP THE ULTIMATE
LUXURY SOAP

28 M 2010
06004

19.08.2010 P.F.A. BETAI SANDOR HAIR PASSION

29 M 2010
06005

19.08.2010 P.F.A. BETAI SANDOR HAIR PASSION BY BETAI SANDOR

30 M 2010
06007

19.08.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. DOLCE SPORT

31 M 2010
06008

19.08.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. DOLCE MOVIE

32 M 2010
06009

19.08.2010 ADRIAN OIANU Romanian Fashion Institute

33 M 2010
06010

19.08.2010 BUDEANU RADU IOAN SUPERFETE

34 M 2010
06011

19.08.2010 S.C. SANATATEA MEDIA
GROUP S.R.L.

GALA SĂNĂTĂŢII 2010

35 M 2010
06014

19.08.2010 APIDAVA S.R.L. ROYAL HONEY

36 M 2010
06006

23.08.2010 S.C. VEST GUARD SECURITY
S.R.L.

VGS VEST GUARD SECURITY
PROTECTIE & GARDA

37 M 2010
06031

20.08.2010 MITOI ALEXANDRU easytickets.ro PRINT AT HOME
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38 M 2010
06032

20.08.2010 RĂU OLIMPIA EUGENIA CAKE COUTURE (DESIGN DE
PRAJITURI)

39 M 2010
06048

20.08.2010 ALPHA BANK ROMANIA S.A. green

40 M 2010
06033

20.08.2010 S.C. ALTIMA PROD S.R.L. altima

41 M 2010
06044

20.08.2010 S.C. ELIDO TRADING S.R.L. PERSONAL CHEF SCHOOL

42 M 2010
06045

20.08.2010 S.C. ELIDO TRADING S.R.L. Meniu D'Autor P.D.D.& M Chef
Acasa Ta

43 M 2010
06034

23.08.2010 PETRONE FRANCESCO FABRICA ITALIANA MATERFLEX
SALTELE

44 M 2010
06035

20.08.2010 S.C. CRAIASA MUNTILOR
S.R.L.

CRĂIASA MUNŢILOR FONDATA
1990 La fel de bine ca acasă

45 M 2010
06057

20.08.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. DOLCE FAMILIA

46 M 2010
06036

20.08.2010 BORZEA IOAN
0.00GHINEA
CATALIN-CONSTANTIN

SW SUNWAVESFEST

47 M 2010
06058

20.08.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. DOLCE SUPER FAMILIA

48 M 2010
06037

20.08.2010 S.C. GENERAL ARMY
LEGIONE -G.A.L. S.R.L.

GENERAL ARMY LEGIONE G.A.L

49 M 2010
06059

23.08.2010 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD. REPREZENTANTA IN
ROMANIA

DR. REDDY'S Xamara

50 M 2010
06046

20.08.2010 S.C. ELIDO TRADING S.R.L. Restaurant Girolamo Casanova Chef
Meniu D Autor P.D.D. Z.M

51 M 2010
06038

20.08.2010 S.C. MORFOZA S.R.L. Powder Room Alexandru Abagiu

52 M 2010
06047

20.08.2010 S.C. ELIDO TRADING S.R.L. ELIDO Trading S.R.L.

53 M 2010
06039

20.08.2010 S.C. HAIR EXPERT S.R.L. MAGAZINUL DE PAR

54 M 2010
06060

20.08.2010 S.C. MAT S.A. MATC FONDAT 1878

55 M 2010
06040

20.08.2010 S.C. HAIR EXPERT S.R.L. PONYTAIL hair salon



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 8/2010

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

4

56 M 2010
06049

20.08.2010 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha IMMturism

57 M 2010
06061

20.08.2010 S.C. ROPHARMA S.A. COGNITYL

58 M 2010
06050

20.08.2010 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha 2010

59 M 2010
06041

20.08.2010 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

CASCADORII RÂSULUI

60 M 2010
06051

20.08.2010 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha Tax Protect

61 M 2010
06042

20.08.2010 TRAIAN DINOREL
STANCIULESCU
0.00ARITIA POENARU

BIOPHOTONIC CONCEPT

62 M 2010
06052

20.08.2010 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha Access Superior

63 M 2010
06062

20.08.2010 S.C. ROPHARMA S.A. RESVERAVIT

64 M 2010
06053

20.08.2010 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha Access Classic

65 M 2010
06054

20.08.2010 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha Access Basic

66 M 2010
06063

20.08.2010 ESSAM EZZAT AHMAD BANI
MONYA

NADIN

67 M 2010
06055

20.08.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. S.C. dolce SPORT CENTER

68 M 2010
06056

20.08.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. S.C. DOLCE

69 M 2010
06064

20.08.2010 HYUNDAI MOTOR COMPANY BLUELINK

70 M 2010
06043

20.08.2010 S.C. EDITURA SPANDUGINO
S.R.L.

S Editura Spandugino

71 M 2010
06065

20.08.2010 HYUNDAI MOTOR COMPANY BLUELINK

72 M 2010
06068

20.08.2010 MIHAI TRAISTARIU FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
MUZICA POP LIGA CAMPIONILOR

73 M 2010
06069

23.08.2010 S.C. SISTEME DE
MANAGEMENT PEGAS S.R.L.

AT YOUR SERVICE. POWERED BY
SERVICE.

74 M 2010
06071

23.08.2010 S.C. YUNUS IMPEX S.R.L. Paşabahce
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75 M 2010
06072

23.08.2010 S.C. YUNUS IMPEX S.R.L. YAYLA

76 M 2010
06073

23.08.2010 S.C. YUNUS IMPEX S.R.L. V VAKKO

77 M 2010
06075

23.08.2010 S.C. TERRA TOURISM S.R.L. terra tourism AI O LUME DE
UMBLAT

78 M 2010
06077

23.08.2010 BRUMA DAVID
0.00PANTUCA CONSTANTIN

MONOPOLY-VIDEO-IMOBILIARE

79 M 2010
06088

23.08.2010 AVERY DENNISON
CORPORATION, A STATE OF
DELAWARE CORPORATION

FASSON

80 M 2010
06080

23.08.2010 DRAGON STAR ORDER S.R.L. DSO

81 M 2010
06082

23.08.2010 PAUNA MARIA MIHAELA MARIA PAUNA MAKE-UP YOUR
MIND (HOTARASTE-TE)

82 M 2010
06081

23.08.2010 S.C. COSELI S.A. Coseli BioColon Curăţă si reglează
tranzitul intestinal

83 M 2010
06083

23.08.2010 S.C. OMV PETROM
MARKETING S.R.L.

NOROC

84 M 2010
06074

25.08.2010 CAROLI BRANDS S.R.L. caroli Salam Românesc

85 M 2010
06084

23.08.2010 OMV PETROM S.A.

86 M 2010
06085

23.08.2010 DINERS CLUB
INTERNATIONAL LTD

DINERS CLUB PRIVILEGES

87 M 2010
06086

23.08.2010 S.C. SUS INTERTRADE S.R.L. SUS

88 M 2010
06087

23.08.2010 HYUNDAI MOTOR COMPANY HYUNDAI iContact

89 M 2010
06089

23.08.2010 UNILEVER N.V. BACTI-STOP

90 M 2010
06090

23.08.2010 BUDIUL DENISSE DIANA SECURITATE K4 GARDARE

91 M 2010
06091

23.08.2010 RBS BANK (ROMANIA) S.A. CREDITUL PARTENER

92 M 2010
06092

23.08.2010 S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L. SOLO LIMONADA

93 M 2010
06093

23.08.2010 S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L. SOLO COLA
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94 M 2010
06094

23.08.2010 ŞINCA TUDOR
0.00ŞINCA IOANA-MARIA

DCTAX

95 M 2010
06109

24.08.2010 CENTRUL PENTRU ARTELE
SPECTACOLULUI SALA
PALATULUI

CENTRUL PENTRU ARTELE
SPECTACOLULUI SALA
PALATULUI

96 M 2010
05947

20.08.2010 S.C. ALPA NEWMEDIA S.R.L. SPINUL

97 M 2010
05996

23.08.2010 S.C. ECO GUARD SECURITY
S.R.L.

ECO GUARD SECURITY

98 M 2010
06111

24.08.2010 S.C. EQUATOR GROUP S.R.L. Z IZOCON

99 M 2010
06119

24.08.2010 S.C. BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS S.R.L.

allevo THINKING EVOLUTION

100 M 2010
06120

24.08.2010 HERBALIFE INTERNATIONAL,
INC.

101 M 2010
06121

24.08.2010 ARCOR S.A.I.C Hogarenas

102 M 2010
06095

24.08.2010 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

STATE SI FLACARA-VACANTA LA
NISA

103 M 2010
06110

24.08.2010 STEFANESCU CRISTINA DRACULA'S CASTLE SECRETS
Transylvania

104 M 2010
06096

24.08.2010 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

MOSTENIREA

105 M 2010
06097

24.08.2010 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

IUBIRE SI ONOARE

106 M 2010
06098

24.08.2010 S.C. SISTEME DE
MANAGEMENT PEGAS S.R.L.

URS United Registrar of Systems
Seriozitate Viteză Confort

107 M 2010
06099

24.08.2010 MIHAI LEONTESCU ERASMUS HOUSE

108 M 2010
06112

24.08.2010 BOISSIGNY AUTO
DISTRIBUTION S.R.L.

JANTEALUMINIU Jantele care fac
diferenta

109 M 2010
06100

24.08.2010 S.C. IRENE S.R.L. CASA MAGICA BUŞTENI

110 M 2010
06122

24.08.2010 ARCOR S.A.I.C Plutonita

111 M 2010
06123

24.08.2010 ARCOR S.A.I.C Mogul
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112 M 2010
06113

24.08.2010 DEDIU DANIEL PARTIDUL UNIUNEA
COMUNIŞTILOR ROMÂNI (UCR)

113 M 2010
06124

24.08.2010 ARCOR S.A.I.C ROCKLETS

114 M 2010
06101

24.08.2010 DAN BALABAN RETETE VECHI

115 M 2010
06125

24.08.2010 S.C. LABOR RESURSE UMANE
S.R.L.

Articolo1 INTERNATIONAL

116 M 2010
06126

24.08.2010 S.C. DEDEMAN S.R.L. KADDA

117 M 2010
06114

24.08.2010 S.C. CRISTAL IMAGE S.R.L. CRISTAL IMAGE

118 M 2010
06102

24.08.2010 S.C. BAUTECH GENERAL
CONSTRUCT S.R.L.

BAUTECH GENERAL CONSTRUCT

119 M 2010
06115

24.08.2010 S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. ROMVERSIS

120 M 2010
06127

24.08.2010 S.C. IMPAR S.R.L. HOT GRILL

121 M 2010
06116

24.08.2010 S.C. CRISTAL EXPLORE S.R.L. CRISTAL EXPLORE

122 M 2010
06128

24.08.2010 S.C. ICE CUBE DISTRIBUTION
S.R.L.

ICE World Se topeşte cel mai greu în
băuturi

123 M 2010
06117

24.08.2010 GRISTAL GROUP COMPANY CRISTAL GROUP COMPANY

124 M 2010
06103

24.08.2010 DANIEL SĂRDAN PRIMA EVADARE

125 M 2010
06104

24.08.2010 BITOI BOGDAN - NICOLAE Cocktails & Dreams

126 M 2010
06105

24.08.2010 NOVARTIS AG QUANDEXPRESS

127 M 2010
06106

24.08.2010 NOVARTIS AG ZARTEQUANS

128 M 2010
06107

24.08.2010 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CMU DOCTORI LA DOMICILIU

129 M 2010
06108

24.08.2010 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CMU EXPRESS

130 M 2010
05929

24.08.2010 BOGDAN ALEXANDRU
IONESCU

RWM ROM WASTE MANAGEMENT
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131 M 2010
06134

25.08.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. La dolce Liga

132 M 2010
06135

25.08.2010 PREMIER CLASS TRANSPORT
S.R.L.

Agota Pur şi Simplu

133 M 2010
06129

25.08.2010 MINISTERUL
COMUNICATIILOR SI
SOCIETATII INFORMATIONALE

eromania

134 M 2010
06136

25.08.2010 PREMIER CLASS TRANSPORT
S.R.L.

CHIPS DE MERE

135 M 2010
06130

25.08.2010 S.C. EXQUISITE ASIA S.R.L. Exquisite mobilier & decoraţiuni
exotice

136 M 2010
06137

25.08.2010 SERBANESCU COSTEL WIN

137 M 2010
06138

25.08.2010 S.C. VIRTUAL BIG BANG S.R.L. CORECT

138 M 2010
06139

25.08.2010 S.C. VIRTUAL BIG BANG S.R.L. CORECTID

139 M 2010
06140

25.08.2010 S.C. VIRTUAL BIG BANG S.R.L. MyCORECT

140 M 2010
06131

25.08.2010 S.C. MOARP S.R.L. MOARP

141 M 2010
06132

25.08.2010 TUCRA ANDREI ECO-TAD

142 M 2010
06133

25.08.2010 TUCRA ANDREI ECOSAN

143 M 2010
06144

25.08.2010 S.C. FORUMNET S.R.L.

144 M 2010
06150

25.08.2010 RAICU IONICA PRODUS ROMÂNESC

145 M 2010
06145

25.08.2010 S.C. ISOR DISTRIBUTION
S.R.L.

ISOR DISTRIBUTION

146 M 2010
06146

25.08.2010 UNIQA ASIGURARI S.A. UNIQAgent

147 M 2010
06147

25.08.2010 UNIQA ASIGURARI S.A. UNIQAgent
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(210) M 2010 05210
(151) 23.08.2010
(732) S.C. EDU TIM CONSULTANTA

EUROPEANA S.R.L., Str. Ion
Câmpineanu nr. 12, et. 4, ap. 16,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

există practică. Revista stagiilor de succes
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; servicii
de consultanţă pentru afaceri; lucrări de birou;
editare reviste.
38 Servicii de consultanţă pentru comunicare;
servicii de consultanţă imagine; campanii de
presă.
41 Educaţie; formare; divertisment; activităţi
culturale; organizare de evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05582
(151) 19.08.2010
(732) GRAMA AURELIAN, Str. Eftimie

Murgu nr. 18/6, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

MUREŞ ZI DE ZI

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb

(531) Clasificare Viena:270515;
270517;
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; import-export; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05934
(151) 24.08.2010
(732) S . C .  A G R O P R E S T

DISTRIBUTION S.R.L., Aleea
Postăvarului, nr. 2C, bl. C4a, sc. B, ap.
20,  sector  3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NORDIC FISH
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(591) Culori revendicate:albastru, violet, alb

  (531) Clasificare Viena:180323;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte şi produse din peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05935
(151) 24.08.2010
(732) S . C .  A G R O P R E S T

DISTRIBUTION S.R.L., Aleea
Postăvarului, nr. 2C, bl. C4a, sc. B, ap.
20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

La Cherhana

(591) Culori revendicate:maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:070124;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte şi produse din peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06015
(151) 19.08.2010
(732) APIDAVA S.R.L., Str. Stejarului

nr.33A, Jud. Alba, 515400, BLAJ
ROMANIA 

(540)

APIDAVA

  
(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 06016
(151) 19.08.2010
(732) APIDAVA S.R.L., Str. Stejarului

nr.33A, Jud. Alba, 515400, BLAJ
ROMANIA 

(540)

CARINA
  
(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 06017
(151) 19.08.2010
(732) APIDAVA S.R.L., Str. Stejarului

nr.33A, Jud. Alba, 515400, BLAJ
ROMANIA 

(540)

ROUA FLORILOR

 
(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 06018
(151) 19.08.2010
(732) APIDAVA S.R.L., Str. Stejarului

nr.33A, Jud. Alba, 515400, BLAJ
ROMANIA 

(540)

NECTARUL ZEILOR
  
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06019
(151) 19.08.2010
(732) APIDAVA S.R.L., Str. Stejarului

nr.33A, Jud. Alba, 515400, BLAJ
ROMANIA 

(540)

KARINA

 
(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 06020
(151) 19.08.2010
(732) S.C. BOSS GUARD S.R.L., B-dul

Ioan Mihalache nr. 341, bl. F, sc. 1, et.
4, ap. 14, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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BOSS GUARD

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

  
(531) Clasificare Viena:030108;
030116;
240115;
270502;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat; servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06021
(151) 19.08.2010
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

TRANSACTIONS & SERVICES
S.A., Calea 13 Septembrie nr. 87, bl.
79, sc 1, et. 1, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

KOYOS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020101;
270508;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Calculatoare, periferice de calculatoare,
componente ale calculatoarelor (memorii,
readere), programe de calculator (software
descărcabil, programe înregistrate),
calculatoare portabile, casete pentru jocuri
video, casete video, unităţi multi disc pentru
computere (juke-box), aparate telefonice,
receptoare telefonice, căşti telefonice,
televizoare, discuri-compacte audio video,
receptoare audio-video, aparate pentru
fotografie, camere video, casete video, ecrane
video, benzi video, videotelefoane, benzi
video.
35 Regruparea în avantajul tertilor a
produselor din domerviul informaticii,
comunicaţiei, echipamentelor de birou,
electronicii şi aparaturii foto şi video,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de comercializare
care se efectuaza prin orice tip de canal de
distribuţie; servicii de promovare a produselor
sus menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06022
(151) 19.08.2010
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

TRANSACTIONS & SERVICES
S.A., Calea 13 Septembrie nr. 87, bl.
79, sc 1, et. 1, ap. 2, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
9 Calculatoare, periferice de calculatoare,
componente ale calculatoarelor (memorii,
readere), programe de calculator (software
descărcabil, programe înregistrate),
calculatoare portabile, casete pentru jocuri
video, casete video, unităţi multidisc pentru
computere (juke-box), aparate telefonice,
receptoare telefonice, căşti telefonice,
televizoare, discuri-compacte audio video,
receptoare audio-video, aparate pentru
fotografie, camere video, casete video, ecrane
video, benzi video, videotelefoane, benzi
video.
35 Regruparea în avantajul tertilor a
produselor din domerviul informaticii,
comunicaţiei, echipamentelor de birou,
electronicii şi aparaturii foto şi video,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de comercializare
care se efectuază prin orice tip de canal de
distribuţie; servicii de promovare a produselor
sus menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05999
(151) 19.08.2010
(732) S.C. GREENHOST S.R.L., Bdul

Eroilor Sanitari nr. 21, sector 5,
050471, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RIA CLINIC

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; medicina umană.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06023
(151) 19.08.2010
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei  nr.8,  sector.1,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
31 Fucte şi legume proaspete.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale
referitoare la: fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri şi compoturi;
fucte şi legume proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06024
(151) 19.08.2010
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei  nr.8,  sector.1,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TARANCA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
31 Fucte şi legume proaspete.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale
referitoare la: fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri şi compoturi;
fucte şi legume proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06025
(151) 19.08.2010
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei  nr.8,  sector.1,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TARANUL

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

29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
31 Fucte şi legume proaspete.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale
referitoare la: fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri şi compoturi;
fucte şi legume proaspete; băuturi alcoolice
(cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06026
(151) 19.08.2010
(732) TOCIU MIHAI, Str. Cernişoara nr.

29-39, bl. 61, sc. C, ap. 114, sector 6,
061011, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOLERANTA ZERO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06000
(151) 19.08.2010
(732) S.C. ROMCHIN INTERTRADE

IMPOREX S.R.L., Bd. Chişinău nr.
18, bl. M8, sc. 1, et. 6, ap. 77, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TWINS
 
(531) Clasificare Viena:020301;
020701;
270502;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06027
(151) 19.08.2010
(732) TOCIU MIHAI, Str. Cernişoara nr.

29-39, bl. 61, sc. C, ap. 114, sector 6,
061011, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POHTA CE-AM POHTIT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06001
(151) 19.08.2010
(732) S.C. BIOVETI FARM IMPEX

S.R.L. ,  Str .  Crişan nr.  8,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 8/2010

BIOVETIMIX

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:030301;
030402;
030418;
260409;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06028
(151) 19.08.2010
(732) S.C. TOM AL-VER IMPEX S.R.L.,

Str. Valea Cascadelor, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROYAL EVENTS PALACE

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06029
(151) 19.08.2010
(732) S.C. FONDUL ROMAN DE

CONTRAGARANTARE S.A., Calea
Plevnei nr, 46-48, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRC FONDUL ROMÂN DE
CONTRAGARANTARE S.A.

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(pantone 539C)

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06030
(151) 19.08.2010
(732) S.C. F.R.C. IMPERIAL GUARD

S.R.L., Aleea Reşiţa D nr. 8, bl. A1,
sc. C, et. 3, ap. 42, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRC IMPERIAL GUARD

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270519;
270524;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05919
(151) 19.08.2010
(732) S.C. TEO HEALTH S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 49-corp vechi, jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. INTEL PROTECT S.R.L., Str.
M. Kogălniceanu nr. 18, bl. 1K, sc.
C-D BRAŞOV

(540)

SPITALUL Sf. CONSTANTIN

(591) Culori revendicate:vişiniu

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi şi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06002
(151) 19.08.2010
(732) S.C. ROPESLING S.R.L., INCINTA

PORT, DANA 53, Birourile 3-4,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

ROPESLING

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:050313;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de

umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05920
(151) 19.08.2010
(732) CONSTANTIN TEODORESCU,

Str. Gării Nouă nr. 5, Jud. Braşov,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. INTEL PROTECT S.R.L., Str.
M. Kogălniceanu nr. 18, bl. 1K, sc.
C-D BRAŞOV

(540)

TEO

(591) Culori revendicate:gri (pantone 407),
albastru (pantone 293)

  
(531) Clasificare Viena:030716;
030724;
270519;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06003
(151) 19.08.2010
(732) S.C. MIKE INTERNATIONAL

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

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

(540)

RS ROYAL SOAP THE ULTIMATE
LUXURY SOAP

(531) Clasificare Viena:011521;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06004
(151) 19.08.2010
(732) P.F.A. BETAI SANDOR, Str. Ion

Buteanu nr. 26, ap. 1, judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

HAIR PASSION

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 06005
(151) 19.08.2010
(732) P.F.A. BETAI SANDOR, Str. Ion

Buteanu nr. 26, ap. 1, judeţul Mureş,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

HAIR PASSION BY BETAI SANDOR

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:270510;
270515;
290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06007
(151) 19.08.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOLCE SPORT

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
288C), roşu închis (201C)

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
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 (supervizare), de
salvare şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul
electricităţii; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; purtătoare de date magnetice,
înregistrare discuri ; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate operate cu monede;
case de marcat, calculatoare, echipament de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
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didactice (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06008
(151) 19.08.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOLCE MOVIE

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
288C), galben deschis (pantone 116C)

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
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 (supervizare), de
salvare şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul
electricităţii; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau

imaginilor; purtătoare de date magnetice,
înregistrare discuri ; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate operate cu monede;
case de marcat, calculatoare, echipament de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
didactice (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06009
(151) 19.08.2010
(732) ADRIAN OIANU, Str. Ceaikovski nr.

6, sc. A, ap. 2, sector 2,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Romanian Fashion Institute

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06010
(151) 19.08.2010
(732) BUDEANU RADU IOAN, Intrarea

Urali nr.2, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUPERFETE

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020723;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare de hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06011
(151) 19.08.2010
(732) S.C. SANATATEA MEDIA

GROUP S.R.L., Str. Bîrnova Nr. 5,
Bl. M117, Sc.1, Et. 1 Ap. 6, Sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

GALA SĂNĂTĂŢII 2010

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:051304;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi culturale, educaţie şi recreere;
organizarea de spectacole; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe,
simpozioane, seminarii, congrese; emisiuni de
divertisment radio şi TV; consiliere;
publicarea electronică on-line de cărţi şi
periodice; servicii de înregistrări magnetice,
procesare, tehnoredactare, machetare,
imagine, audio, video; programe radio, fonice
şi TV; pregătire şi producere de filme.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06014
(151) 19.08.2010
(732) APIDAVA S.R.L., Str. Stejarului

nr.33A, Jud. Alba, 515400, BLAJ
ROMANIA 

(540)

ROYAL HONEY
  
(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 06006
(151) 23.08.2010
(732) S.C. VEST GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Prof.Dr.Ioan Cantacuzino
nr. 8D, bl.PB4, ap. 17, judeţul Bihor,
ORADEA ROMANIA 

(540)

VGS VEST GUARD SECURITY
PROTECTIE & GARDA

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
45 Serviciide siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06031
(151) 20.08.2010
(732) MITOI ALEXANDRU, Aleea Valea

Bujorului nr. 1, bl. D9, sc. A, ap. 1,
sector 6, 061927, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

easytickets.ro PRINT AT HOME

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi 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 06032
(151) 20.08.2010
(732) RĂU OLIMPIA EUGENIA, Str.

Stelian N. Mihale nr. 1, bl. 1, sc. 2, et.
8, ap. 97, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAKE COUTURE (DESIGN DE
PRAJITURI)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06048
(151) 20.08.2010
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

green

(591) Culori revendicate:verd (pantone
357C, 354C), alb

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiză de
piaţă; prognoze economice; management şi
consultanţă de management; marketing;
prelucrarea de ordine de cumpărare; emiterea
de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor; factoring;
activităţi fiduciare; consultanţă financiară;
servicii financiare; audit fiscal; fonduri de
investiţii; garanţii; servicii bancare la
domiciliu; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări în caz
de accidente, actuariat, evaluări financiare,
lichidarea unor afaceri, investiţii de capital;
leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri mutuale;
servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare, şi
transmitere de informaţii prin telefon, e-mail,
fax, acces la bază de date, închirieri de
echipamente pentru telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie în legătură
cu acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi; cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06033
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ALTIMA PROD S.R.L., Str.

Biruinţei nr. 4, bl. A1, sc.2, ap.16,
judeţul Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

altima

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06044
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ELIDO TRADING S.R.L.,

B-dul Ion Mihalache nr. 313, bl. E, sc.
A1, ap. 1, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PERSONAL CHEF SCHOOL

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

  
(531) Clasificare Viena:020111;
020123;
260118;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06045
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ELIDO TRADING S.R.L.,

B-dul Ion Mihalache nr. 313, bl. E, sc.
A1, ap. 1, sector 1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Meniu D'Autor P.D.D.& M Chef Acasa
Ta

(591) Culori revendicate:bleu
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(531) Clasificare Viena:090719;
110105;
270519;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06034
(151) 23.08.2010
(732) PETRONE FRANCESCO, Piaţa

Gării bl. 1, ap. 6, judeţul Arad,
310151, ARAD ROMANIA 

(740) Ivanca Maria Elisaveta persoana
fizica-AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

FABRICA ITALIANA MATERFLEX
SALTELE

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:030203;
030215;
270507;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă, lenjerie
de pat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; import-export; administraţie
comercială; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06035
(151) 20.08.2010
(732) S.C. CRAIASA MUNTILOR S.R.L.,

Sat Moieciu de Sus, Str. Principală nr.
17, judeţul Braşov, COMUNA
MOIECIU ROMANIA 

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

(540)

CRĂIASA MUNŢILOR FONDATA 1990
La fel de bine ca acasă

(591) Culori revendicate:maro, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06057
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOLCE FAMILIA

  
(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 (supervizare), de
salvare şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul
electricităţii; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; purtătoare de date magnetice,
înregistrare discuri; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate operate cu monede;
case de marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau

didactice (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06036
(151) 20.08.2010
(732) BORZEA IOAN, B-dul Iuliu Maniu

nr. 53,bl. 22A, sc. 1, et. 4, ap. 16,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) G H I N E A  C A T A L I N  -
CONSTANTIN, B-dul Unirii nr. 10,
bl. 7B, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SW SUNWAVESFEST

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:250707;
270509;
270519;
290112;  
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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.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06058
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOLCE SUPER FAMILIA

  

(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 (supervizare), de
salvare şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul
electricităţii; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; purtătoare de date magnetice,
înregistrare discuri; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate operate cu monede;
case de marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
didactice (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06037
(151) 20.08.2010
(732) S.C. GENERAL ARMY LEGIONE

-G.A.L. S.R.L., B-dul Petrolului nr.
49 (Încăperea nr.1), et. P, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

GENERAL ARMY LEGIONE G.A.L

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270524;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază, montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile, montare de
sisteme electrice antiincendiu, montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06059
(151) 23.08.2010
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

LTD. REPREZENTANTA IN
ROMANIA, Str. Av. Petre Creţu, nr.
74, sect. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

DR. REDDY'S Xamara

  
(531) Clasificare Viena:260119;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06046
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ELIDO TRADING S.R.L.,

B-dul Ion Mihalache nr. 313, bl. E, sc.
A1, ap. 1, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Restaurant Girolamo Casanova Chef
Meniu D Autor P.D.D. Z.M

(591) Culori revendicate:maro, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020101;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06038
(151) 20.08.2010
(732) S.C. MORFOZA S.R.L., Str. Av.

Protopopescu nr. 5, bl. C4, et. 2, ap.
10,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Powder Room Alexandru Abagiu

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

  
(531) Clasificare Viena:190301;
250113;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06047
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ELIDO TRADING S.R.L.,

B-dul Ion Mihalache nr. 313, bl. E, sc.
A1, ap. 1, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ELIDO Trading S.R.L.

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

  
(531) Clasificare Viena:050520;
051304;
260116;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06039
(151) 20.08.2010
(732) S.C. HAIR EXPERT S.R.L., Str.

Braşov nr. 11, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAGAZINUL DE PAR

(591) Cu lo r i  r evend ica te :magen ta
(secundar), negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:100511;
100513;
100525;
270503;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06060
(151) 20.08.2010
(732) S.C. MAT S.A., Bdul Decebal nr.

111, judeţul Dolj, 200746, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

MATC FONDAT 1878

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270519;
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270711;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06040
(151) 20.08.2010
(732) S.C. HAIR EXPERT S.R.L., Str.

Braşov  nr. 11, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PONYTAIL hair salon

(591) Culori revendicate:maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:030301;
030325;
270515;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06049
(151) 20.08.2010
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alpha IMMturism

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiză de
piaţă; prognoze economice; management şi
consultanţă de management; marketing;
prelucrarea de ordine de cumpărare; emiterea
de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor; factoring;
activităţi fiduciare; consultanţă financiară;
servicii financiare; audit fiscal; fonduri de
investiţii; garanţii; servicii bancare la
domiciliu; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări în caz
de accidente, actuariat, evaluări financiare,
lichidarea unor afaceri, investiţii de capital;
leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri mutuale;
servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare, şi
transmitere de informaţii prin telefon, e-mail,
fax, acces la bază de date, închirieri de
echipamente pentru telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie în legătură
cu acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi; cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06061
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

COGNITYL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06050
(151) 20.08.2010
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alpha 2010

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiză de
piaţă; prognoze economice; management şi
consultanţă de management; marketing;
prelucrarea de ordine de cumpărare; emiterea
de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor; factoring;
activităţi fiduciare; consultanţă financiară;
servicii financiare; audit fiscal; fonduri de
investiţii; garanţii; servicii bancare la
domiciliu; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări în caz
de accidente, actuariat, evaluări financiare,
lichidarea unor afaceri, investiţii de capital;
leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri mutuale;
servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare, şi
transmitere de informaţii prin telefon, e-mail,
fax, acces la bază de date, închirieri de
echipamente pentru telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie în legătură
cu acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi; cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06041
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoza, nr.21,
parter, sector 2, 020331, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

CASCADORII RÂSULUI

  
(531) Clasificare Viena:090717;
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
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 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.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06051
(151) 20.08.2010
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiză de
piaţă; prognoze economice; management şi
consultanţă de management; marketing;
prelucrarea de ordine de cumpărare; emiterea
de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii de
capital; leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri
mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare, şi
transmitere de informaţii prin telefon, e-mail,
fax, acces la bază de date, închirieri de
echipamente pentru telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie în legătură
cu acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi; cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06042
(151) 20.08.2010
(732) T R A I A N  D I N O R E L

STANCIULESCU, Str. Oancea nr. 1,
bl. D12, ap. 19, et. 4, judeţul Iaşi,
IAŞI ROMANIA 

(732) ARITIA POENARU, Str. Pieţii nr.
24, bl. C3, sc.2, et. 2, ap. 24, judeţul
Brăila, , BRAILA ROMANIA 

(540)

BIOPHOTONIC CONCEPT

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : v i o l e t ,
galben-auriu, alb-argintiu

  
(531) Clasificare Viena:260101;
260201;
270503;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
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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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06052
(151) 20.08.2010
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alpha Access Superior

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţi comercială; lucrări de
birou; constituire baze de date; contabilitate;
audit; consultanţă; analiză de piaţă; prognoze
economice; management şi consultanţă de
management; marketing; prelucrarea de ordine
de cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor; factoring;
activităţi fiduciare; consultanţă financiară;
servicii financiare; audit fiscal; fonduri de
investiţii; garanţii; servicii bancare la
domiciliu; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări în caz
de accidente, actuariat, evaluări financiare,
lichidarea unor afaceri, investiţii de capital;
leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri mutuale;
servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare, şi
transmitere de informţii prin telefon, e-mail,
fax, acces la bază de date, închirieri de
echipamente pentru telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie în legătură
cu acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi; cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06062
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

RESVERAVIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06053
(151) 20.08.2010
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, 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)

Alpha Access Classic

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiză de
piaţă; prognoze economice; management şi
consultanţă de management; marketing;
prelucrarea de ordine de cumpărare; emiterea
de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor; factoring;
activităţi fiduciare; consultanţă financiară;
servicii financiare; audit fiscal; fonduri de
investiţii; garanţii; servicii bancare la
domiciliu; asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; asigurări în caz
de accidente, actuariat, evaluări financiare,
lichidarea unor afaceri, investiţii de capital;
leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri mutuale;
servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare, şi
transmitere de informaţii prin telefon, e-mail,
fax, acces la bază de date, închirieri de
echipamente pentru telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie în legătură
cu acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi; cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06054
(151) 20.08.2010
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alpha Access Basic

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţi comercială; lucrări de
birou; constituire baze de date; contabilitate;
audit; consultanţă; analiză de piaţă; prognoze
economice; management şi consultanţă de
management; marketing; prelucrarea de ordine
de cumpărare; emiterea de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii de
capital; leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri
mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare, şi
transmitere de informaţii prin telefon, e-mail,
fax, acces la bază de date, închirieri de
echipamente pentru telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie în legătură
cu acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi; cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06063
(151) 20.08.2010
(732) ESSAM EZZAT AHMAD BANI

MONYA, Str.Zawahre 21, , ZARKA
IORDANIA JO

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

(540)

NADIN

  
(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; pastă de tomate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06055
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. dolce SPORT CENTER

(591) Culori revendicate:gri deschis
(pantone 7C), gri închis (pantone 6C),
roşu deschis (pantone 1805C), roşu
închis (pantone 1815C), alastru
deschis( pantone 2735C), albastru
închis (pantone 2766C)

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Servicii de telecomunicaţii, inclusiv
servicii difuzare/retransmitere de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv realizare de
programe şi emisiuni de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06056
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. DOLCE

(591) Culori revendicate:gri deschis
(pantone 7C), gri închis (pantone 6C),
roşu deschis 1805C), roşu închis
(pantone 1815C), alastru deschis
(pantone 2735C), albastru închis
(pantone 2766C)

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Servicii de telecomunicaţii, inclusiv
servicii difuzare/retransmitere de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv realizare de
programe şi emisiuni de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06064
(151) 20.08.2010
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu,
137-938, SEOUL REPUBLICA
COREEA 

(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)

BLUELINK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate de transmisie video; aparate de
intercomunicaţii; aparate de control prin
telecomandă; aparate pentru transmisie fără fir
de informaţie acustică; seturi de
transmisie(telecomunicaţii); aparate de
comunicaţie pentru vehicule; transmiţătoare
de telecomunicaţii; aparate pentru
transmiterea comunicaţiilor; microfoane
(pentru aparate de telecomunicaţii; aparate
portabile de comunicaţii; sonerii electrice de
avertizare; transmiţătoare de semnale
electronice; aparate pentru transmitere de
date; radio pentru vehicule; receptoare pentru
sateliţi; televizoare pentru autoturisme;
aparate de navigaţie pentru vehicule
(computere de bord); aparate de navigare prin
satelit; computere; programe operaţionale
înregistrate, pentru computer; programe
înregistrate pentru computer; programe pentru
computer (software descărcabil); aparate de
procesare de date; software de computer
pentru livrarea de conţinut, fără fir; software
de computer pentru encriptare; software

pentru procesare de imagini, grafice, grafie şi
text; programe de computer pentru editarea de
imagini, sunete şi video; programe pentru
sisteme de operare; computere de comunicaţii;
media electronică pre-înregistrată, mai puţin
muzicală (şi excluzând software de computer).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06043
(151) 20.08.2010
(732) S.C. EDITURA SPANDUGINO

S.R.L., Str. Docenţilor nr. 18, subsol,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S Editura Spandugino

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270515;
270521;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări 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; 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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06065
(151) 20.08.2010
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu,
137-938, SEOUL REPUBLICA
COREEA 

(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)

BLUELINK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Transmiterea electronică a informaţiilor şi
datelor referitoare la vehicule cu motor;
transmiterea de informaţii via reţele naţionale
şi internaţionale; transmiterea de informaţii
prin reţele de telecomunicaţii optice;
transmiterea de ştiri; închiriere de instalaţii de
comunicare de date; închiriere de echipament
de telecomunicaţii; transmiterea şi recepţia
(transmisiuni) de informaţii din baze de date
via reţea de telecomunicaţii; servicii de
mesaje de urgenţă  via reţea de

telecomunicaţii; comunicaţii de date;
comunicaţii fără fir; comunicaţii via VAN (
value added network = reţea cu valoare
adăugată); transmisiuni prin satelit oferite de
informaţii despre comunicaţii; comunicaţii
prin terminale de computer; transmitere de
imagini; furnizarea accesului userilor la o
reţea globală de computere; furnizarea de
conectări de telecomunicaţii la o reţea globală
de computere; furnizarea de conectări de
telecomunicaţii la o reţea globală de
computere; difuzarea de conţinut audio şi/sau
video pe Internet (Internet broadcasting).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06068
(151) 20.08.2010
(732) MIHAI TRAISTARIU, Str.

Dezrobirii nr. 124, bl. IS2, sc. A, ap.
103 ,  Jude ţu l  Cons t an ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
MUZICA POP LIGA CAMPIONILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 8/2010

(210) M 2010 06069
(151) 23.08.2010
(732) S . C .  S I S T E M E  D E

MANAGEMENT PEGAS S.R.L.,
Str. Madach Imre nr. 8, Jud. Mureş,
5 4 0 1 5 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

AT YOUR SERVICE. POWERED BY
SERVICE.

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; servicii de verificare, asigurare şi
control al calităţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06071
(151) 23.08.2010
(732) S.C. YUNUS IMPEX S.R.L., Şos.

Vestului nr. 5, bl. 50, sc. A, et. 10, ap.
41, Jud. Prahova, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Paşabahce

(591) Culori revendicate:alb, roşu, maro
deschis

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270511;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; cravate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
ţesăturilor textile, îmbrăcăminte, încălţăminte
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06072
(151) 23.08.2010
(732) S.C. YUNUS IMPEX S.R.L., Şos.

Vestului nr. 5, bl. 50, sc. A, et. 10, ap.
41, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

YAYLA

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

  
(531) Clasificare Viena:020304;
270524;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, fasole,
linte, bob, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine şi produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă;
miere, siropuri, drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente; mirodenii).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi din fructe şi sucuri den fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29, 30 (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06073
(151) 23.08.2010
(732) S.C. YUNUS IMPEX S.R.L., Şos.

Vestului nr. 5, bl. 50, sc. A, et. 10, ap.
41, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

V VAKKO

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; cravate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
ţesăturilor textile, îmbrăcăminte, încălţăminte
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06075
(151) 23.08.2010
(732) S.C. TERRA TOURISM S.R.L., Bd.

Matei Basarab, bl. U 21, sc. 1, ap. 3,
parter, Jud. Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

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

(540)

terra tourism AI O LUME DE UMBLAT

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:100316;
160313;
260116;
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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06077
(151) 23.08.2010
(732) BRUMA DAVID, Str. Decebal nr. 44,

Judeţul Bihor, 410205, ORADEA
ROMANIA 

(732) PANTUCA CONSTANTIN, Str.
Fabricii nr. 25, sc. A, ap. 4, Jud. Sibiu,
AGNITA ROMANIA 

(540)

MONOPOLY-VIDEO-IMOBILIARE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06088
(151) 23.08.2010
(732) A V E R Y  D E N N I S O N

CORPORATION, A STATE OF
DELAWARE CORPORATION,
150 North Orange Grove Boulevard,
91103-3596, PASADENA S.U.A.
CALIFORNIA

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

(540)

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

9 Impr imante ;  apara te  cu  fo l i i
retro-reflectorizante pe bază de prisme.
16 Nomenclatoare de adrese; etichete pentru
adrese; etichete nescrise, tipărite şi parţial
pre-tipărite; folii şi filme adezive; bandă
corectoare şi/sau adezivă pentru papetărie sau
uz casnic; materiale pentru ambalare
adezive-broşate; etichete adezive; etichete
adezive (nu din materiale textile) sub formă de
litere, numere şi/sau simboluri; etichete
adezive adaptate pentru a fi utilizate ca
etichete personalizate pentru poştă; etichete
adezive pentru notiţe; întărituri adezive pentru
papetărie sau de uz casnic; benzi adezive
pentru papetărie sau hârtie cu bază sensibilă la
presiune şi adezivă; dispozitiv pentru căptuşit
hârtia cu eliberare de adeziv folosit pentru
broşare; adezivi, autocolante, imagini pe calc
şi/sau etichete din hârtie; etichete pentru
securitate şi/sau împotriva contrafacerii;
materiale pentru artişti; ecusoane (din hârtie
sau din plastic); etichete pentru coduri de bare
(din hârtie) destinate uzului comercial,
industrial şi/sau pentru inventariere; inserţii de
liant; pagini legate între ele din hârtie şi/sau
plastic pentru depozitarea dischetelor pentru
calculator şi/sau a compact dicurilor; hârtie
folosită la legătorie; lianţi; etichete colorate
netipărite pentru identificare; etichete nescrise
din material textil; etichete nescrise;
autocolante şi/sau imagini transferate de pe
calc pentru arta tatuajului; materiale pentru
legătorie de cărţi; formulare legate sub formă
de cărţi; cărţi de vizită; formulare pentru
afaceri; plicuri pentru corespondenţă în
afaceri; hârtie carbon; inserţii pentru carduri
utilizate la suporturile din plastic; carton;
carduri din carton şi/sau inserţii pentru
mărfurile de tip aparatură ambalată; etichete,
carduri şi inserţii pentru compact discuri din
carton; hârtie pentru copiat; folii de hârtie
personalizată cu sau fără adeziv; plicuri

poştale de protecţie pentru date şi dischete;
etichete decorative cu poze sau imagini pentru
a fi folosite împreună şi/sau pentru a semăna
cu ştampilele aplicate de poştă; despărţitoare;
dispozitive pentru legarea documentelor;
instrumente de scris cu două capete;
reproducerea cărţilor; lianţi pentru şevalet;
hârtie pentru prelucrarea nesfârşită a datelor;
embleme (din hârtie şi/sau din plastic);
ştampile cu ştanţare în relief; plicuri;
dispozitive de îndosariere în bibliorafturi;
dosare; ambalaje flexibile pentru produse
alimentare; caiete de formulare imprimate;
formulare; cărţi de vizită pentru cadouri;
certificate pentru cadouri; etichete cadou;
felicitări; etichete gumate (nu din materiale
textile); întărituri gumate pentru papetărie sau
uz casnic; dispozitive de legat şi agăţat dosare;
etichete din hârtie aplicabile prin transfer de
căldură; marker-e pentru sublinieri; etichete
holografice; ecusoane pentru identificare;
etichete cu imagini incorporate; despărţitoare
pentru index; cartele-ghid pentru înregistrarea
informaţiei; cartele-ghid pentru dispozitivele
de închidere; repere (nu din materiale textile);
hârtie pentru imprimare cu jet de cerneală;
panglici cu cerneală; materiale instituţionale
şi/sau pentru predare (cu excepţia aparaturii);
role de cerneală destinatemaşinilor de tipărit;
materiale care se imprimă prin transfer cu
ajutorul fierului de călcat sau imagini
transferabile de pe calc; seturi cu breloc
pentru chei, inclusiv brelocuri cu buzunăraşe;
combinaţii de etichete şi contururi; etichete,
utilizate la birou; etichete; etichete (nu din
materiale textile) care sunt sensibile din punct
de vedere chimic, electric şi/sau biologic, care
măsoară prospeţimea produselor alimentare;
etichete şi/sau autocolante din hârtie pentru
informare şi/sau decorare; carton şi sau
materiale plastice (incluse în această clasă);
etichete pentru bere, vin şi/sau sticle şi sau
recipiente pentru băuturi; etichete pentru uz
commercial şi/sau industrial; etichete pentru
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recipiente de medicamente recomandate pe
reţetă; etichete din hârtie şi/sau folie, inclusiv
într-un format auto-adeziv; etichete din hârtie
pentru identificarea pieselor de schimb pentru
autovehicule; etichete din hârtie pentru
marcarea permanentă a elementelor
componente în timpul proceselor industriale
de fabricare a componentelor; etichete din
hârtie pentru identificarea vehiculelor;
etichete din hârtie pentru avertismente şi/sau
urmărire; etichete care nu sunt fabricate din
materiale textile cu indicatori incluşi; etichete,
semne, materiale plastice stratificate,
autocolante furnizate sub formă de folii şi/sau
role; hârtie laminată, materiale plastice
laminate; carduri de semnalizare pentru
limbaj; inele de îndosariat; pixuri folosite la
marcare; caiete de notiţe; etichete pentru
mărfuri; cărţi cu mesaje; etichete şi/sau
ecusoane pentru nume; manşete realizate din
alte materiale decât cele textile, înlocuitoare
de etichete, purtând informaţii pentru
identificare; caiete de notiţe; carduri pentru
notiţe; materiale pentru ambalarea produselor
alimentare; pensule pentru zugrăvit; hârtie;
straturi superioare din hârtie pentru etichete;
folii de hârtie destinate ambalării şi/sau
etichetării cu sau fără adeziv; hârtie pentru
ambalaj; hârtie pentru tipărirea fotografiilor;
imagini digitale şi/sau generat computerizat;
etichete şi/sau semne din hârtie; etichete din
hârtie pentru rafturile magazinelor pentru
indicarea preţului, a produselor şi/sau a
promoţiilor; pastă de hârtie; dispozitive de
protecţie pentru hârtia porţionată; creioane;
pixuri; organizatoare personale şi/sau
organizatoare pentru papetărie; ecusoane
pentru identificarea fotografiilor; etichete
poştale cu poze; carduri foto; fotografii;
albume fotografice; plicuri din carton
căptuşite cu folie cu bule din plastic pentru
poştă; plicuri din hârtie căptuşite cu folie cu
bule din plastic pentru poştă; folie din plastic
pentru ambalaj; materiale plastice pentru

ambalaj (neincluse în alte clase); hârtie
acoperită cu plastic pentru copiere şi afişaj;
hârtie acoperită cu plastic pentru producţia de
etichete şi folii; potofolii de buzunar; albume
de poezie; organizatoare de portofolii; etichete
pentru poştă; vederi; hârtie pentru tipărit
realiozată la mşina de pre-tăiere destinată
utilizării ca inserţii decorative şi/sau huse de
protecţie pentru dispozitive electronice
portabile; dispozitive personale de comunicare
şi/sau dispozitive portabile de divertisment;
etichete de identificare adezive pretipărite (nu
din materiale textile) purtând simboluri
alfanumerice; mecanisme de legătorie pentru
prezentări; portofolii pentru prezentări; folii
de protecţie pentru depozitare şi/sau referinţe;
hârtie de tipărit sensibilă la presiune pentru
etichete şi/sau afişaj; folii magnetice ce pot fi
tipărite şi/sau tăiate pentru arte şi meserii
şi/sau pentru papetărie; bannere şi/sau semne
din hârtie ce pot fi tipărite; cărţi de vizită ce
pot fi tipărite; carton ce poate fi tipărit; folii ce
pot fi tipărite; folii din plastic pentru ambalare
ce pot fi tipărite; hârtie pentru tipărit; folii
transparente pentru tipărit  pentru
retroproiectoare; etichete din carton şi/sau
hârtie tipărită şi/sau netipărită pentru orice
scop; etichete tipărite din stofă; etichete
tipărite; materiale tipărite; blocuri pentru
tipărire; carduri promoţionale; legături de
referinţă; materiale de rezervă pentru seturile
de carduri, inclusiv unele dintre sau toate
felicitările, plicurile sau cardurile, etichetele,
autocolantele, broşurile cu instrucţiuni,
materiale de rezervă pentru seturile de
confecţionare a cadourilor; materiale de
rezervă pentru seturile de etichete; hârtie
acoperită; coperte pentru rapoarte; etichete
pentru adrese de returnare; dispozitive rigide
de ridicare a foilor pentru legători pentru a fi
folosite ca prima şi/sau ultima pagină la legare
pentru a proteja şi/sau a ajuta la întoarcerea
paginilor dintre dispozitivele de ridicare; inele
de legat; dosare rotative (nu din materiale
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textile); albume şi/sau materiale pentru arte şi
meserii; ecusoane de securitate; etichete de
securitate din hârtie care înglobează informaţii
de identificare; etichete de securitate din
hârtie, în special, etichete care înglobează
informaţii de identificare; suporturi pentru
cărţi de vizită auto-adezive; suporturi pentru
etichete auto-adezive; etichete auto-adezive;
ecusoane pentru nume auto-adezive; hârtie
auto-adezivă pentru imprimantele cu laser;
hârtie auto-adezivă în role şi/sau folii pentru
semne grafice, decoraţiuni, securitate,
informaţii şi/sau uitilizări în industria
automobilelor; hârtie auto-adezivă în role
şi/sau folii pentru confecţionarea etichetelor,
semnelor, ecusoanelor şi a afişărilor grafice;
etichete pentru ecusoane de securitate
auto-adezive; carduri care se autolaminează;
manşete care se autolaminează care nu sunt
realizate din material textil; înlocuitoare de
etichete purtând informaţii de identificare;
dispozitive de ridicat foile pentru legători;
despărţitoare de index pentru protecţia foilor;
dispozitive de protecţie a foilor; suport pentru
stenografie; coperte din material lucios pentru
documente şi/sau rapoarte; etichete
specializate şi/sau personalizate utilizate
pentru a asigura securitatea şi/sau pentru a
lupta împotriva fraudelor; caiete de notiţe
legate cu sârmă; suporturi pentru ştampile;
papetărie; dosare de papetărie; auto-colante;
dispozitive de legătorie pentru depozitare;
materiale textile elastice de transfer; materiale
pentru tricouri aplicate prin transfer; folii
despărţitoare perforate sau neperforate pentru
legătorie; despărţitoare perforate pentru caiete
de notiţe; pagini perforate din plastic
transparent pentru legătorie; file; file (nu din
materiale textile); file pentru despărţitoare;
hârtie pentru realizarea tabelelor; semne;
etichete adezive din plastic transparent şi/sau
translucide (cu şi/sau fără culoare) pentru
papetărie; folii protectoare din plastic
transparent; pagini legate din plastic

transparent folosite ca suport şi/sau pentru
prezentarea cărţilor de vizită comerciale, a
cărţilor de vizită şi/sau a fotografiilor; folii
laminate din plastic transparent pentru
protecţia cardurilor, a fotografiilor, a
certificatelor şi/sau a altor documente similare
pentru birou şi/sau pentru papetărie; hârtie de
calc; maşini de scris şi/sau rechizite pentru
birou (cu excepţia mobilei); etichete
autoadezive netipărite şi/sau tipărite parţial
(care nu sunt confecţionate din materiale
textile) vândute celor care transformă
etichetele sau utilizatorilor finali care posedă
echipament destinat imprimării imaginilor în
oglindă a codurilor de bare şi/sau a
caracterelor alfanumerice; etichete netipărite
şi/sau stocuri de etichete albe; etichete şi/sau
straturi superioare din hârtie solubilă în apă;
instrumente pentru scris; suporturi pentru
scris; recipiente din vinil închise cu fermoar
plastic din vinil pentru depozitare pentru
papetărie; etichete pentru circuite; etichete
şi/sau semne din hârtie; hârtie laminată;
autocolante furnizate sub formă de folie
rulată; hârtie acoperită; hârtie de tipărit
sensibilă la presiune pentru etichete şi/sau
afişe; pastă de hârtie; suporturi din etichete
adezive; etichete pentru transport şi panouri
tipărite pentru reclamă din hârtie sau carbon;
suporturi din etichete adezive din plastic;
agăţătoare adezive din plastic; şi etichete cuier
din plastic; suporturi etichetă; etichete cu
steguleţe; etichete cu indicatoare; suporturi de
etichete cu steguleţe; suporturi de etichete cu
indicatoare; etichete adezive din hârtie şi film;
etichete acoperite; etichete din plastic; etichete
adezive din plastic; etichete din plastic cu
steguleţe; etichete din plastic cu indicatoare;
etichete perforate; folii; folii albe şi tipărite;
folii care se pot tipări; folii adezive; suporturi
din folii; folii cu steguleţe; folii cu
indicatoare; suporturi din folii cu steguleţe;
suporturi din folii cu indicatoare; folii cu
imagini; folii adezive din hârtie şi film; folii
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acoperite; folii transparente şi colorate;
suporturi din folii adezive; folii din plastic;
folii adezive din plastic; folii din plastic cu
steguleţe; folii din plastic cu indicatoare; folii
perforate; marcaje pentru pagini; marcaje albe
şi tipărite pentru pagini; marcaje pentru pagini
care se pot tipări; marcaje adezive pentru
pagini; bloc de suporturi pentru pagini;
marcaje pentru pagini cu imagini; marcaje
adezive pentru pagini din hârtie şi film;
marcaje pentru pagini acoperite; marcaje
transparente şi colorate pentru pagini;
suporturi din marcaje adezive pentru pagini;
marcaje din plastic pentru pagini; marcaje
adezive din plastic pentru pagini; marcaje
perforate pentru pagini; şi forme geometrice
broşate adezive din film sau hârtie.
17 Film din plastic sub formă de folii sau role
destinat fabricării de ambalaje; adezivi pentru
ambalare sub formă de benzi în role, filme
şi/sau pânze destinate uzului industrial şi/sau
comercial; adezivi pentru sigilare destinaţi
uzului general; folii, filme şi/sau pânze din
plastic adezive broşate destinate fabricării
etichetelor, semnelor şi/sau afişelor durabile;
filme şi/sau laminate din plastic destinate
uzului comercial şi/sau industrial furnizate sub
formă de folii şi/sau role; folie laminată
constând, în principal, din plastic cu sau fără
strat de metal pentru a fi aplicată pe un
substrat; filme din polimeri destinate
ambalării; filme cu jet de cerneală
transparente, mate şi/sau transparente
glazurate; filme din poliester laser acoperite
pe suprafaţa superioară transparente; filme
şi/sau laminate din plastic pentru uzul
comercial sau industrial destinate ambalării
care se furnizează sub formă de folii sau role;
filme interioare decorative folosite în industria
automobilistică; filme cu o durată lungă de
viaţă, ce înlocuiesc vopseaua; benzi
auto-adezive pentru îmbinarea bordurilor, a
aplicaţiilor, a covoarelor, a pernelor suport
şi/sau a huselor în interioarul automobilelor;

etichete din film metalic; filme şi/sau laminate
din plastic furnizate sub formă de folii sau role
care nu sunt pentru ambalare; folie laminată
constând, în special, din plastic cu sau fără
strat de metal pentru grafie, uz industrial
şi/sau comercial; benzi adezive, altele decât
cele pentru papetărie şi/sau nu pentru uz
medical sau uz casnic; filme pentru tipărit pe
ecran; benzi adezive destinate utilizării pe
fructe şi/sau legume proaspete şi/sau pe
produse alimentare, altele decât cele pentru
papetărie şi/sau nu pentru uz medical sau
casnic; filme acoperite cu vopsea pentru
piesele de schimb turnate prin injecţie; filme
pe bază de bile de sticlă sau prisme
retro-reflectorizante pentru aparate; bandă
adezivă sensibilă la presiune de uz industrial;
materiale de bază sensibile la presiune
constând, în principal, din filme din plastic
şi/sau folii metalice; substanţe din plastic
şi/sau filme din plastic semi-prelucrate, altele
decât cele pentru ambalare, şi anume, feţe
superioare din film, produse medicale
transformate pe bază de bandă şi/sau film
polimeric; benzi adezive, cu reflecsii, pentru
semne, afişe, etichete, decoraţii, siguranţă,
marcarea informaţiilor şi/sau a exteriorului
aparatelor pentru locomoţie terestre, aeriene
sau navale, altele decât cele pentru papetărie
şi/sau nu pentru uz medical sau uz casnic;
filme reflectorizante pentru semne, afişe,
etichete, decoraţii, siguranţă, marcarea
informaţiilor şi/sau a exteriorului aparatelor
pentru locomoţie terestre, aeriene sau navale;
bile de sticlă sau prisme retro-reflectorizante
pentru benzi pentru semne, afişe, etichete,
decoraţii, siguranţă, marcarea informaţiilor
şi/sau a exteriorului aparatelor pentru
locomoţie terestre, aeriene sau navale; filme
cu imagini digitale de uz comercial şi/sau
industrial; filme din plastic pictate, texturate
sau cu model, pentru exteriorul şi/sau
interiorul caroseriei autovehiculelor; benzi
adezive pictate, texturate sau cu model (nu
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pentru papetărie, uz medical sau uz casnic)
pentru exteriorul şi/sau interiorul caroseriei
autovehiculelor; substanţe din plastic laminat
semi-prelucrate (pictate, texturate sau cu
model) pentru exteriorul şi/sau interiorul
caroseriei autovehiculelor; filme din plastic
pentru geamuri sau uşi transparente de uz
decorativ sau grafic; substanţe din plastic
laminat semi-prelucrate pentru geamuri sau
uşi transparente de uz decorativ sau grafic;
materiale plastice şi sau filme auto-adezive
pentru etichete, semne şi altele asemenea;
materiale plastice ce reflectă lumina pentru
etichete, semne şi altele asemenea; materiale
sub formă de role care nu sunt auto-adezive;
straturi superioare din film; filme polimerice
extrudate şi/sau turnate sub formă de folii
şi/sau role; materiale din cauciuc şi/sau plastic
acoperite cu o substanţă adezivă pentru
asamblare, ataşare şi/sau lipire cu spumă de
plastic; filme supralaminate folosite în
componenţa interioară a panourilor pentru
automobile, aeronave, marină şi/sau alte
vehicule şi/sau alte aplicaţii; filme pentru
turnarea ţiglelor termoplastice pentru acoperiş,
gardurilor, a jaluzelelor şi/sau a accentelor
arhitecturale; filme cu imagini digitale sau
retro-reflectorizante; filme din plastic şi/sau
polimerice folosite pentru interioarele
laminate din industria automobilistică şi/sau
exterioarele cu semne grafice; benzi
auto-adezive pentru aderenţa izolatorilor de
frână la componentele de frână, a oglinzilor
retrovizoare la carcasele lor din plastic şi/sau
o aderare foarte ridicată a aplicaţiilor pentru
utilizări sub capotă şi/sau pentru motor; benzi
adezive pentru avertizare şi/sau etichete de
urmărire pentru produse şi/sau fabricaţie în
domeniul industrial şi/sau cel automobilistic
(altele decât cele pentru papetărie şi/sau nu
pentru uz medical sau uz casnic); benzi
adezive pentru etichete care nu sunt din hârtie
pentru marcarea permanentă a componentelor
în timpul procesului de fabricaţie şi/sau pentru

identificarea vehiculelor; film şi/sau elemente
grafice adezive pentru exteriorul
automobilelor şi/sau al camioanelor; benzi
adezive termo aplicabile (sub formă de
etichete) altele decât cele pentru papetărie
şi/sau nu pentru uz medical sau uz casnic;
etichete de avertizare pentru airbag-uri pe
parasolare şi/sau pe scaunele pentru copii,
etichete de avertizare pe centurile de
siguranţă; benzi adezive sub formă de etichete
care nu sunt confecţionate din hârtie pentru
codurile de bare folosite la piese de schimb
pentru camioane în fabricile industriale (altele
decât cele pentru papetărie şi/sau nu pentru uz
medical sau uz casnic); filme reflectorizante
şi/sau speciale pentru vehicule foarte durabile
şi/sau semne grafice legate de transport; filme
din plastic care se pot tipări, pretăiate, pentru
decoraţiuni şi/sau huse de protecţie pentru
dispozitive electronice portabile, dispozitive
personale pentru comunicare şi/sau dispozitive
portable pentru divertisment (nu pentru
împachetare); substanţe din plastic
semi-prelucrate, pretăiate, care se pot tipări
pentru decoraţiuni şi/sau huse de protecţie
pentru dispozitive electronice portabile,
dispozitive personale pentru comunicare şi/sau
dispozitive portabile pentru divertisment (nu
pentru împachetare); materiale laminate
tipărite, decorative, din plastic disponibile
într-o gamă largă de imitaţii de lemn şi/sau
alte modele; film din plastic folosit la
laminatele pentru ferestre (nu pentru
împachetare); spumă decorativă din plastic cu
adezivi sensibili la presiune pentru decorarea
feţelor; filme holografice; film flexibil din
plastic pentru închiderea pachetelor; calafat;
agenţi de sigilare; piese turnate rezistente la
intemperii; izolaţii pentru clădiri; film
metalizat pentru bariere în ambalajele
produselor alimentare şi/ uz decorativ;
ambalaje de vidare; filme de vidare; materiale
acrilice cauciucate topite la cald; film
reflectorizant pentru plăcuţele de
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înmatriculare; film pentru bariere contra
vaporilor sub formă de role; folii
retro-reflectorizante; filme optice pentru
iluminat; reflectoare din plastic; folii şi
bo rdur i  r e t ro - re f l ec to r i zan te  sau
reflectorizante folosite în fabricarea semnelor
şi a materialelor; folii de plastic
retro-reflectorizante pentru semne, indicatoare
rutiere, indicatoare de trafic, de parcare,
semne indicând construcţii, şi adezivi pentru
ambalare sub formă de benzi în folii, filme
şi/sau pânze pentru uz industrial şi/sau
comercial.
20 Plăcuţe nemetalice de înmatriculare pentru
vehicule şi reclame.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06080
(151) 23.08.2010
(732) DRAGON STAR ORDER S.R.L.,

Str. Rodnei, bl. 2, sc. E, et. 1, ap. 4,
Jud. Caraş-Severin, 320215, REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

DSO

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:040303;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat (transmitere de
mesaje).
39 Transport de valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06082
(151) 23.08.2010
(732) PAUNA MARIA MIHAELA, Bulv.

Timişoara nr.51, bl.F7, sc.D, ap.66,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARIA PAUNA MAKE-UP YOUR
MIND (HOTARASTE-TE)

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270513;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de hârtie şi carton imprimate;
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante;
cursuri manuale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din hârtie şi carton (cu excepţia
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transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
textelor-redactare, editare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de emisiuni
radio-şe tv.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
radio şi tv; publicare cărţi şi publicare online.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06081
(151) 23.08.2010
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Coseli BioColon Curăţă si reglează
tranzitul intestinal
  
(531) Clasificare Viena:020921;
270502;
270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, dezinfectant.
35 Regruparea în avantajul terţilor a

produselor din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06083
(151) 23.08.2010
(732) S . C .  O M V  P E T R O M

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

(540)

NOROC

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

(531) Clasificare Viena:050519;
260418;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industriei, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călire şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare). 
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, pentru fotografie, optică, cântărire,
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măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea a datelor şi
calculatoarelor; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, frigorifice, de
uscare,ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului); plastice
pentru ambalaj (neincluse în alte clase);
caractere tipografice; forme de tipar.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06074
(151) 25.08.2010
(732) CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor
Plaza, et. 5, corp B, birou 5B01, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

caroli Salam Românesc

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:050924;
080504;
250119;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă şi lapte; cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou, cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
t r a n s p o r t u l u i  a c e s t o r a )  c a r e  să
permităclienţilor să vizualizeze şi să cumpere
aceste produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
comestibile,măsline conservate, ton şi legume
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conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete, în specialmăsline, bere, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi şi sucuri din fructe, sirop şi
altepreparate pentru fabricarea băuturilor şi
băuturi alcoolice, astfel de servicii fiind
furnizate de magazine cu amănuntul, puncte
de vânzare en-gros, cataloage de comandă
prin poştă sau prin intermediul poştei
ectronice, de exemplu, prin intermediul
site-uri Web sau a programelor de televiziune
de cumpărături,servicii de vânzare pentru
toate produsele menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06084
(151) 23.08.2010
(732) OMV PETROM S.A., Calea

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

(540)

(591) Culori revendicate:galben (pantone
012C), albastru (pantone 295C)

(531) Clasificare Viena:260401;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare). 
35 Gestiunea afacerilor comerciale în legătură
cu achiziţionarea bunurilor în vederea vânzării
lor prin staţiile de distribuire a produselor
petroliere; gestiunea afacerilor comerciale în
legătură cu distribuţia carburanţilor, ţiţeiului,
gazelor şi lubrifianţilor. 
36 Servicii în domeniul afacerilor financiare,
servicii de cărţi de credit, servicii de cărţi de
debit, servicii de cărţi decredit pentru plăţi. 
37 Repararea şi menţinerea motoarelor
vehicolelor, spălarea vehicolelor, întreţinerea
vehicolelor, alimentarea cu carburanţi.
39 Livrarea, transportul şi depozitarea
combustibililor, gazului şi lubrifianţilor pentru
motoarele vehiculelor, transportul petrolului
prin conducte.
43 Cafenele şi snack-baruri în staţiile de
distribuţie produse petroliere; servicii de
furnizare de alimente şi băuturi pentru
călătorii în staţiile de distribuţie a produselor
petroliere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06085
(151) 23.08.2010
(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL

LTD, 2500 Lake Cook Road, IL
60015, RIVERWOODS S.U.A. IL

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

(540)

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

36 Card de credit de fidelizare şi
recompensare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06086
(151) 23.08.2010
(732) S.C. SUS INTERTRADE S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 5, et. 4, ap. 67,
sector 2, 020335, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUS

(591) Culori revendicate:indigo, alb

  
(531) Clasificare Viena:241707;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte ,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06087
(151) 23.08.2010
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu,
137-938, SEOUL REPUBLICA
COREEA 

(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)

HYUNDAI iContact

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Maşini pentru pasageri; camioane;
camionete (vehicule); autobuze; ambulanţe;
părţi şi accesorii pentru automobile; sisteme
de transmisie ataşate interiorului
autovehiculului care, atunci când sunt în
funcţiune, permit comunicarea cu surse din
afară; sisteme ataşabile de transmisie de
informaţii pentruautomobile;sisteme ataşabile
auto-monitorizante pentru verificarea
automobilelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06089
(151) 23.08.2010
(732) UNILEVER N.V., WEENA 455,

3 0 1 3  A L ,  R O T T E R D A M
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)

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

3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; produse pentru îngrijirea
gospodăriei; deodoranţi solizi de toaletă (toilet
blocks).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06090
(151) 23.08.2010
(732) BUDIUL DENISSE DIANA, Str.

Armenis nr. 4, bl. J1, sc. B, ap. 28,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURITATE K4 GARDARE

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270517;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate online pe internet;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06091
(151) 23.08.2010
(732) RBS BANK (ROMANIA) S.A., Piaţa

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

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

(540)

CREDITUL PARTENER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06092
(151) 23.08.2010
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

Şos. de Centură nr. 13, Clădirea Mega
IV, Judeţul Ilfov, COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

SOLO LIMONADA

(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben,
mov, albastru, verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010115;
011108;
030712;
270509;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasele 32,33.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06093
(151) 23.08.2010
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

Şos. de Centură nr. 13, Clădirea Mega
IV, Judeţul Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

SOLO COLA

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

  
(531) Clasificare Viena:010102;
010115;
011108;
270503;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasele 32,33.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06094
(151) 23.08.2010
(732) ŞINCA TUDOR, Str. Stănileşti nr.

11, sector 1, 013461, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ŞINCA IOANA-MARIA, Str.
Stănileşti nr. 11, sector 1, 013461,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET VELICA - Agenţie de
Proprietate Industrială, Str. Brutus
M.I., nr.13, ap.3, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

DCTAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; articole;
fotografii; afişe; papetărie; caractere
tipografice.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06109
(151) 24.08.2010
(732) CENTRUL PENTRU ARTELE

S P E C T A C O L U L U I  S A L A
PALATULUI, Str. Ion Câmpineanu
nr. 28, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

CENTRUL PENTRU ARTELE
SPECTACOLULUI SALA PALATULUI

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:070311;
270515;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05947
(151) 20.08.2010
(732) S.C. ALPA NEWMEDIA S.R.L.,

Str. Cometei nr. 1, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

SPINUL

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:050512;
270501;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; 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; servicii redacţionale de editarea
textelor; editarea ziarelor, revistelor, altor

periodice, a cărţilor şi altor publicaţii
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea, în special: design grafic, prelucrarea
imaginilor, tehnoredactare, servicii
pregătitoare pentru pretipărire; crearea şi
dezvoltarea programelor de calculator,
inclusiv crearea, întreţinerea şi administrarea
paginilor web, .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05996
(151) 23.08.2010
(732) S.C. ECO GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Gîrlei, bl. 29, sc. A, ap. 2,
judeţul Bacău, 605200, COMĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

ECO GUARD SECURITY

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118;
270511;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06111
(151) 24.08.2010
(732) S.C. EQUATOR GROUP S.R.L., str.

Ana Ipătescu nr. 241, judeţul
Dâmboviţa, , COMUNA RĂCARI
ROMANIA 

(540)

Z IZOCON

  
(531) Clasificare Viena:270521;
270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj.
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de etansare si
izolare.
19 Materiale de constructie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06119
(151) 24.08.2010
(732) S.C. BUSINESS INFORMATION

SYSTEMS S.R.L., Calea Vitan nr.
23C, et.3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

allevo THINKING EVOLUTION

(591) Culori revendicate:violet, albastru
(pantone 2985C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06120
(151) 24.08.2010
(732) HERBALIFE INTERNATIONAL,

INC., 800W. Olympic Boulevard,
Suite 406, 90015, LOS ANGELES
S.U.A. CALIFORNIA

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050521;
260115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri, şampoane, produse pentru
condi ţ ionarea  pă ru lu i ,  ba l samur i
(conditioners), spray-uri şi geluri pentru
coafarea părului (styling); creme de faţă,
loţiuni, geluri, lapte demachiant, măşti,
produse exfoliante, produse cosmetice pentru
tonifiere şi spray-uri pentru faţă; loţiuni,
creme, geluri şi produse abrazive cosmetice
(scrubs) pentru mâini; creme, loţiuni, produse
pentru spălat, geluri, produse exfoliante şi
spray-uri pentru corp; parfumuri; produse
pentru îngrijirea pielii.
35 Publicitate; servicii pentru a asista pe alţii
în legătură cu marketing direct, publicitate,
servicii de creare de liste de clienţi (lead
generation), procesarea comenzilor şi

procesarea plăţilor; servicii de management al
datelor electronice în legătură cu controlul
greutăţii, sănătatea şi forma fizică bună a
oamenilor, marketing la mai multe nivele şi
dezvoltarea micilor afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06121
(151) 24.08.2010
(732) ARCOR S.A.I.C, Avda. Fulvio

P a g a n i  4 8 7 ,  A R R O Y I T O
ARGENTINA PROVINCE OF
CORDOBA

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

(540)

Hogarenas

 
(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06095
(151) 24.08.2010
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

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

(540)

STATE SI FLACARA-VACANTA LA
NISA
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(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 şi
emisiuni de radio şi televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şimenţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06110
(151) 24.08.2010
(732) STEFANESCU CRISTINA, Str.

Badea Cârţan nr. 66, bl. 40, ap. 4,
sector 2,, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DRACULA'S CASTLE SECRETS
Transylvania

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

clase:
9 Ochelari de soare; suporturi de înregistrare,
înregistrate sau nu; ceasuri (aparate de
înregistrare a timpului) şi în particular ceasuri
de mână, ca de exemplu, având cadran cu
arhitectură mobilă/dinamică.
11 Lampioane, sfeşnice (pentru lumânări
şi/sau cu fitil, sau tip opaiţ), torţe pentru
iluminat.
14 Produse din sau placate cu metale
preţioase, şi în particular inele (ca de exemplu
inele cu sigiliu), butoni de manşetă, nasturi
(din metale preţioase), brăţări de ceas, ceasuri
de mână având cadran cu arhitectură
mobilă/dinamică, pendule, ace (bijuterii) de
cravată, medalioane (bijuterii) - ca de exemplu
medalioane antice, şi/sau medalioane de damă,
cercei, brăţări, broşe, ornamente din metale
preţioase pentru acoperaminte de cap şi pentru
încălţăminte, ornamente pentru gulere de
cămăşi, bijuterii, casete de bijuterii, casete de
prezentare pentru ceasuri.
16 Hârtie, carton şi ambalaje, în particular
casete din hârtie şi carton; tipărituri, şi în
particular embleme, etichete, prospecte,
benere; fotografii; materiale plastice pentru
ambalaje şi în particular casete (folosite ca
ambalaje) din materiale plastice.
18 Piele şi imitaţii din piele, articole din
aceste materiale; mănuşi de piele; săculeţi din
piele jentru ambalaj; umbrele şi în particular
umbrele pentru bărbaţi şi umbrele pentru
femei dotate cu sisteme complexe de iluminat;
bice şi articole de şelărie.
21 Obiecte de sticlă, porţelan sau ceramică
respectiv boluri pentru fructe şi/sau
bomboane, servicii de cafea şi de ceai, ceşti şi
farfurioare pentru ceai şi cafea; carafe, şi în
particular halbe de bere cu sau fără capac şi
halbe de bere având înglobate dispozitive
sonore, recipiente (din ceramică sau porţelan)
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şi sticle pentru băuturi; candelabre şi sfeşnice
(şi în particular sfeşnice pentru lumânări
şi/sau cu fitil, tip opaiţ); discuri pentru
sfeşnice, suporturi pentru pahare şi carafe;
recipiente de băut şi în special pahare pentru
apă, vin şi whisky; servicii de masă, din sticlă,
ceramică sau porţelan.
24 Ţesături din produse textile şi în particular
etichete din ţesătură; batiste; ţesături acoperite
cu motive desenate, ca de exemplu pelerine cu
căptuşala acoperită cu desen ornamental.
25 Articole de îmbrăcăminte şi în particular
pelerine, rochii, veste pentru bărbaţi şi veste
p e n t r u  f e m e i , c r a v a t e ,  p a p i o a n e ,
mănuşi(articoledeîmbrăcăminte), batiste,
tricouri, pantalonişi pantaloni tip "bermude",
costume de baie; articole pentru acoperirea
capului ca de exemplu pălării, jobene, şepci,
cuşme; articole de încălţăminte, în particular
papuci.
26 Ace şi în particular ace de cravată; agrafe
de păr; broderii şi în particular broderii tip
ecuson; nasturi, insigne ornametale.
28 Fluiere (respectiv jucării care generează
diverse sunete şi în special sunete bizare)
ornate cu diverse motive (ca de exemplu cu
capul vampirului), zmee şi în particular zmee
(respectiv jucării, având înglobate dispozitive
care generează diverse sunete şi în special
sunete bizare) ornate cu diverse motive (ca de
exemplu cu capul vampirului).
34 Brichete; pipe, narghilele; punguţe de
tutun.
35 Servicii de publicitate; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import şi servicii de export.
39 Transport, ambalare şi depozitare.
41 Servicii de divertisment ca de exemplu
parcuri de distracţii, organizarea de
carnavaluri şi recepţii, producţie de filme, de
emisiuni TV şi spectacole de teatru,
organizare de spectacole, servicii de

impresariat.
43 Servicii de alimentaţie publică şi în special
restaurante; servicii de cazare temporară şi în
special hoteluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06096
(151) 24.08.2010
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

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

(540)

MOSTENIREA

(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 şi
emisiuni de radio şi televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şimenţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06097
(151) 24.08.2010
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

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

(540)

IUBIRE SI ONOARE

(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 şi
emisiuni de radio şi televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şimenţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06098
(151) 24.08.2010
(732) S . C .  S I S T E M E  D E

MANAGEMENT PEGAS S.R.L.,
Str. Madach Imre nr. 8, Jud. Mureş,
5 4 0 1 5 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

URS United Registrar of Systems
Seriozitate Viteză Confort

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

clase:
35 Servicii de creare, proiectare, dezvoltare,
promovare, optimizare, personalizare,
găzduire, menţinere şi administrare site-uri
web.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; servicii de verificare, asigurare şi
control al calităţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06099
(151) 24.08.2010
(732) MIHAI LEONTESCU, Str. Tismana

nr. 30, judeţul Prahova, 100357,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ERASMUS HOUSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio, televiziune, internet;
comunicaţii prin terminale de calculator;
transmitere de mesaje şi imagini asistată de
calculator; forumuri de discuţii (servicii) pe
internet; presă (agenţii); mesaje radio (servicii
de radio, telefon sau altemijloace de
comunicaţii electronice); teleshopping
(furnizare de canale de telecomunicaţii
destinate serviciilor de teleshopping); mesaje
electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06112
(151) 24.08.2010
(732) B O I S S I G N Y  A U T O

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Academiei nr. 35-37, sc. A, et. 6, ap.
11, sector 1, 010013, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JANTEALUMINIU Jantele care fac
diferenta

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
şi accesoriilor auto (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport şi depozitare de marfă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06100
(151) 24.08.2010
(732) S.C. IRENE S.R.L., Str. Neagoe

Vodă nr. 31, bl. 31, sc. B, et. P, ap. 3,
judeţul Bacău, , BACĂU ROMANIA

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

(540)

CASA MAGICA BUŞTENI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 8/2010

(210) M 2010 06122
(151) 24.08.2010
(732) ARCOR S.A.I.C, Avda. Fulvio

Pagani  487,  ,  ARROYITO
ARGENTINA PROVINCE OF
CORDOBA

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

(540)

Plutonita

  
(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06123
(151) 24.08.2010
(732) ARCOR S.A.I.C, Avda. Fulvio

Pagani  487,  ,  ARROYITO
ARGENTINA PROVINCE OF
CORDOBA

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

(540)

Mogul

  

(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06113
(151) 24.08.2010
(732) DEDIU DANIEL, Str. Ozana nr. 4,

bl. J 53, sc. A, et. 2, ap. 8, sector 3,
032492, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTIDUL UNIUNEA
COMUNIŞTILOR ROMÂNI (UCR)
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Drepturi de autor; gestionarea lor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06124
(151) 24.08.2010
(732) ARCOR S.A.I.C, Avda. Fulvio

Pagani  487,  ,  ARROYITO
ARGENTINA PROVINCE OF
CORDOBA

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

(540)
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ROCKLETS
 
(531) Clasificare Viena:050724;
260418;
270503;  
(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06101
(151) 24.08.2010
(732) DAN BALABAN, 43-30 48th Street,

Apt. 6F, Long Island City, 11104,
NEW YORK S.U.A. NY

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

(540)

RETETE VECHI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06125
(151) 24.08.2010
(732) S.C. LABOR RESURSE UMANE

S.R.L., Str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 3,
et. 6, ap. 18, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Articolo1 INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:020123;
270515;
270711;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Activităţi de servicii privind forţa de
muncă; activităţi ale agenţiilor de plasare a
forţei de muncă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06126
(151) 24.08.2010
(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)

KADDA

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06114
(151) 24.08.2010
(732) S.C. CRISTAL IMAGE S.R.L., Str.

Floare Roşie nr. 4A, bl. 55, sc. B, ap.
23, sector 6, 62263, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRISTAL IMAGE

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:260418;
261113;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Confecţii metalice.
37 Instalarea şi punerea în funcţiune a
echipamentelor de ascensoare; instalarea
confecţiilor metalice, diverse lucrări de
construcţii civile şi amenajări interioare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06102
(151) 24.08.2010
(732) S.C. BAUTECH GENERAL

CONSTRUCT S.R.L., Str. Drumul
între Tarlale nr. 23, sector 3, 020548,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BAUTECH GENERAL CONSTRUCT

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

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06115
(151) 24.08.2010
(732) S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L., Str.

Valea Argeşului nr. 8, bl. M32, sc. A,
ap. 8, sector 6, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMVERSIS

(591) Culori revendicate:verde

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
ascensoarelor noi (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Modernizarea şi repararea ascensoarelor;
întreţinerea instalaţiilor de ascensoare, scări
rulante, platforme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06127
(151) 24.08.2010
(732) S.C. IMPAR S.R.L., Str. Lemnarilor

nr. 14/B, Jud.Harghita, 535600,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

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

(540)

HOT GRILL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Combustibil solid în special cărbune,
brichete de cărbune ,brichete de lemn
(mangal), brichete de turbă, cărbune de lemn
, brichete de rumeguş, brichete combustibile;
surcele, aşchii de lemn pentru aprindere, lemn
ars.
11 Aparate de gătit, grătare de cămine, grătare
de cuptoare,grătare mari in aer liber.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); în special grătare
(ustensile de bucătărie pentru prăjit).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 06116
(151) 24.08.2010
(732) S.C. CRISTAL EXPLORE S.R.L.,

Str. Aleea Sănduleşti nr. 2, bl. OD7,
sc. F, ap. 230, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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CRISTAL EXPLORE

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
6 Confecţii metalice (piese noi pentru
ascensoare).
37 Lucrări de reparaţii, recondiţionări piese
ascensoare

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06128
(151) 24.08.2010
(732) S.C. ICE CUBE DISTRIBUTION

S.R.L., Şos. Colentina nr. 29, bl. 49,
sc. 1, etaj 1, ap. 14, sector 2, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICE World Se topeşte cel mai greu în
băuturi

(531) Clasificare Viena:010320;
011519;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06117
(151) 24.08.2010
(732) GRISTAL GROUP COMPANY,

Str. Floare Roşie, nr. 4A, bl. 55, sc. B,
ap. 23, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRISTAL GROUP COMPANY

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:261113;
270501;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
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ascensoarelor noi (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Modernizarea, reparareaşi întreţinerea
ascensoarelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06103
(151) 24.08.2010
(732) DANIEL SĂRDAN, Str. Frumoasei

nr. 6, judeţul Ilfov, , BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

PRIMA EVADARE

(531) Clasificare Viena:020717;
050107;
070101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06104
(151) 24.08.2010
(732) BITOI BOGDAN - NICOLAE, Str.

Vlad Judeţu nr. 2, bl. V14A, sc. 1, etaj
3, ap. 12, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cocktails & Dreams

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

  
(531) Clasificare Viena:270503;
270513;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06105
(151) 24.08.2010
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel,

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

QUANDEXPRESS

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

5 Produse farmaceutice şi anume preparate
cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06106
(151) 24.08.2010
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel,

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ZARTEQUANS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06107
(151) 24.08.2010
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39 A, sector 1,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

CMU DOCTORI LA DOMICILIU

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.
45 Servicii juridice;servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06108
(151) 24.08.2010
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39 A, sector 1,
Bucuresti, , BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

CMU EXPRESS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.
45 Servicii juridice;servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05929
(151) 24.08.2010
(732) B O G D A N  A L E X A N D R U

IONESCU, Str. Dr. Hacman nr. 2, bl.
A1, sc. B, ap. 25, Judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)
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RWM ROM WASTE MANAGEMENT

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

  
(531) Clasificare Viena:260201;
270509;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Management şi activităţi comerciale în
domeniul tratamentului şi reciclării deşeurilor
nepericuloase.
40 Tratamentul şi reciclarea deşeurilor
nepericuloase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06134
(151) 25.08.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

La dolce Liga

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 660C), albastru închis
(pantone 655C), roşu deschis 485C,
roşu închis (pantone 1805C), alb

(531) Clasificare Viena:260118;
270519;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Servicii de telecomunicaţii, inclusiv
servicii difuzare/retransmitere de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv realizare de
programe şi emisiuni de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06135
(151) 25.08.2010
(732) PREMIER CLASS TRANSPORT

S.R.L., Str. Bradului nr. 3, ap. 19, Jud.
Harghita, , MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
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)

Agota Pur şi Simplu
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(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:050314;
260118;
270507;
290113;  
(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 06129
(151) 25.08.2010
(732) M I N I S T E R U L

C O M U N I C A T I I L O R  S I
S O C I E T A T I I
INFORMATIONALE, Bd. Libertăţii
nr. 14, sector 5, 050706, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eromania

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050520;
270515;
270519;
290113;  
(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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; cărţi de
joc.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi 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 personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06136
(151) 25.08.2010
(732) PREMIER CLASS TRANSPORT

S.R.L., Str. Bradului nr. 3, ap. 19, Jud.
Harghita, , MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
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)

CHIPS DE MERE
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06130
(151) 25.08.2010
(732) S.C. EXQUISITE ASIA S.R.L., Str.

Magnoliei nr. 62, judeţul Braşov, ,
FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

Exquisite mobilier & decoraţiuni exotice

(591) Culori revendicate:roşu, gri

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06137
(151) 25.08.2010
(732) SERBANESCU COSTEL, Str. Fraţii

Goleşti nr. 25A, Jud. Dolj,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

WIN

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031301;
270502;
290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Materiale de construcţii nemetalice,
construcţii nemetalice transportabile.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pieselor auto (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06138
(151) 25.08.2010
(732) S.C. VIRTUAL BIG BANG S.R.L.,

Str. Zece Mese nr. 8, ap. 1, camera 2,
sector 2, 024062, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORECT

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

  
(531) Clasificare Viena:241725;
270501;
270502;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06139
(151) 25.08.2010
(732) S.C. VIRTUAL BIG BANG S.R.L.,

Str. Zece Mese nr. 8, ap. 1, camera 2,
sector 2, 024062, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORECTID

(591) Culori revendicate:gri, galben, roşu,
albastru, verde, turcoise închis
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(531) Clasificare Viena:020123;
020323;
270501;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06140
(151) 25.08.2010
(732) S.C. VIRTUAL BIG BANG S.R.L.,

Str. Zece Mese nr. 8, ap. 1, camera 2,
sector 2, 024062, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MyCORECT

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

  
(531) Clasificare Viena:261325;
270501;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06131
(151) 25.08.2010
(732) S.C. MOARP S.R.L., Str. Corneliu

Coposu nr. 35, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

MOARP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
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materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; cărţi de
joc.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06132
(151) 25.08.2010
(732) TUCRA ANDREI, Bd. Iuliu Maniu

nr. 19, bl. P2, et. 2, ap. 10, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

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

(540)

ECO-TAD

  
(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); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06133
(151) 25.08.2010
(732) TUCRA ANDREI, Bd. Iuliu Maniu

nr. 19, bl. P2, et. 2, ap. 10, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

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

(540)

ECOSAN

  
(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); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06144
(151) 25.08.2010
(732) S.C. FORUMNET S.R.L., Calea

Severinului nr. 4, bl. 320, sc. 1, et. 4,
ap. 17, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:241725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06150
(151) 25.08.2010
(732) RAICU IONICA, Str. Veronica

Micle nr. 24, bl. C1, et. 4, ap. 19,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODUS ROMÂNESC

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:011725;
260118;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,

decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
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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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste

materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală 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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
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fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii,
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06145
(151) 25.08.2010
(732) S.C. ISOR DISTRIBUTION S.R.L.,

Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl. S1, ap.
192, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ISOR DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:roşu, oranj, galben,
albastru, gri

 
(531) Clasificare Viena:011108;
050314;
241513;
270503;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 8/2010

(210) M 2010 06146
(151) 25.08.2010
(732) UNIQA ASIGURARI S.A., B-dul

Dacia nr. 30, et. 1-3, sector 1, 010413,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIQAgent

(591) Culori revendicate:albastru
  (531) Clasificare Viena:270524;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06147
(151) 25.08.2010
(732) UNIQA ASIGURARI S.A., B-dul

Dacia nr. 30, et. 1-3, sector 1, 010413,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIQAgent

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE
 BOPI     8/26.08.2010

1. Referitor Depozit National M 2010/ 5497 dintr-o eroare materiala a fost introdus gresit

denumirea marcii  PLUS TRAFIC  corect fiind  PULS TRAFIC.(BOPI 7/29.07.2010).

2.Referitor  Depozit  National M 2010/ 5842 dintr-o eroare materiala denumirea

solicitantului a fost gresit  publicata  SC GRAN VIA VARIANTA SRL corect  fiind SC

GRAN VIA ROMANIA SA.(BOPI 8/19.08.2010).

3.Referitor Depozit National M 2010/ 5482 dintr-o eroare s-a introdus gresit elementul

figurativ corect fiind dupa cum urmeaza:(BOPI 7/29.07.2010).



4.Referitor  Depozit  National  M 2010/5554  a  fost  publicata gresit denumirea marcii

corect fiind JUNIOR ARCHIEVEMENT YOUNG ENTERPRISE ROMANIA.(BOPI

8/5.08.2010).

5.Referitor Depozit National M 2010/5642 a fost introdus gresit denumirea solicitantului

corect fiind SC AMPRO DESIGN CONSULTANTS.(BOPI 8/5.08.2010).

6.Referitor Depozit National M 2010/5584 si M2010/5583 clasele de produse/servicii

corecte sunt urmatoarele; 16, 28, 42 si clasa 45 omisa a  se publica (proprietate

intelectuala, servicii juridice, drept de autor.) (BOPI 8/5.08.2010.)

7.Referitor Depozit National M 2010/5703 a fost publicata gresit denumirea marcii astfel

denumirea corecta a marcii este KULTURONLINE.(BOPI 8/12.08.2010)

8.Referitor Depozit National M 2010/5701 s-a produs o eroare prin aceea ca s-a omis de

la publicare clasa 41. Corect fiind Clasele; 9, 20, 25, 35, 41, 42, 43, clasa 41 cuprinzand

serviciile; Educatie instruire divertisment activitati sportive si culturale.(BOPI

8/12.08.20210)

9.Referitor Depozit National M 2010/5684 si M 2010/5685 la clasa 30 se adauga si

mentiunea,,cu exceptia celor de uz medical”. (BOPI 8/12.08.2010.)



10.Referitor  Depozit  National M 2010/5670 s-a publicat gresit denumirea marcii corect

fiind VALEA ZIMBRILOR REZERVATIA NATURALA - VAMA BUZAULUI. (BOPI

8/12.08.2010.)

11. Referitor Depozit National  M 2010/5475 si M 2010/5474 in urma  reclasificarii  a

rezultat si clasa 35. Corect fiind clasa 35, 41. Clsa 35 cuprinzand ,, promovarea Dj-lor

si a avj-lor. “(BOPI 8/12.08.2010.)

  


