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Mărci publicate în BOPI nr 7/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04193
22.07.2010 DELIA JUJA delia juja

2 M 2010
04371

26.07.2010 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

TYMBARK PUR

3 M 2010
04435

29.06.2010 S.C. TUNELE S.A. TUNELE SA BRAŞOV

4 M 2010
04613

26.07.2010 S.C. D.F.S. PROTECTION
S.R.L.

D.F.S. PROTECTION

5 M 2010
04778

26.07.2010 S.C. RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA S.A.

ORADEA NOASTRĂ

6 M 2010
05017

22.07.2010 FUNDATIA PROAM EVENTS TENIS 10

7 M 2010
05191

22.07.2010 NEATU ANDY
0.00NEATU DRAGOS-MIHAI

Citric

8 M 2010
05211

23.07.2010 S.C. EDU TIM CONSULTANTA
EUROPEANA S.R.L.

Şcoala EDU

9 M 2010
05220

28.07.2010 ASOCIATIA NATIONALA A
EVALUATORILOR DIN
ROMANIA ANEVAR

ANEVAR M.A.A.

10 M 2010
05212

23.07.2010 S.C. EDU TIM CONSULTANTA
EUROPEANA S.R.L.

Jurnalul Practicii

11 M 2010
05221

28.07.2010 ASOCIATIA NATIONALA A
EVALUATORILOR DIN
ROMANIA ANEVAR

ASOCIATIA NATIONALA A
EVALUATORILOR DIN ROMANIA -
ANEVAR

12 M 2010
05234

22.07.2010 S.C. STANDARD QM S.R.L. TV Sighet

13 M 2010
05233

26.07.2010 S.C. BRUTUS S.R.L. Casa Mircea

14 M 2010
05245

19.07.2010 MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI

România explore the Carpathian
garden

15 M 2010
05244

19.07.2010 MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI

România exploraţi Grădina Carpaţilor

16 M 2010
05243

19.07.2010 MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI

România exploraţi Grădina Carpatină

17 M 2010
05284

22.07.2010 S.C. IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

Diy do it yourself
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18 M 2010
05276

22.07.2010 S.C. ONE GROUP IMPEX S.R.L. One Group professional

19 M 2010
05283

22.07.2010 S.C. IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

One click home shop

20 M 2010
05282

22.07.2010 S.C. IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

IQ - home Soluţii isteţe pentru
vremurile prezente

21 M 2010
05296

22.07.2010 TOFAN GEORGE ADRIAN BUN DE LA TOFAN

22 M 2010
05305

22.07.2010 S.C. MONDO CERAMICO S.R.L. Mondo Ceramico Utilaje pentru
industria ceramică

23 M 2010
05306

22.07.2010 S.C. ADSERVIO CENTER
S.R.L.

E - CATALOG

24 M 2010
05297

22.07.2010 S.C. FAVISAN S.R.L. FAVIDERM

25 M 2010
05307

22.07.2010 S.C. ADSERVIO CENTER
S.R.L.

CATALOGUL ŞCOLAR
ELECTRONIC

26 M 2010
05298

22.07.2010 S.C. FAVISAN S.R.L. NUTRISALV

27 M 2010
05299

22.07.2010 S.C. FAVISAN S.R.L. NUTRISAN

28 M 2010
05300

22.07.2010 S.C. FAVISAN S.R.L. FAVIBEAUTY

29 M 2010
05308

26.07.2010 S.C. SPAY ESCORT S.R.L. SPAY ESCORT

30 M 2010
05309

22.07.2010 S.C. ADSERVIO CENTER
S.R.L.

CATALOGUL ŞCOLAR
INFORMATIZAT

31 M 2010
05310

22.07.2010 S.C. COUNTRY BAKERY PROD
S.R.L.

AZ ITTHONI KENYER

32 M 2010
05311

22.07.2010 S.C. COUNTRY BAKERY PROD
S.R.L.

VIDEKI PEKSEG FONDAT 1995
ALAPITVA

33 M 2010
05312

22.07.2010 S.C. COUNTRY BAKERY PROD
S.R.L.

VIDEKI PEKSEG

34 M 2010
05313

22.07.2010 S.C. SIMPLU S.R.L. SIMPLU

35 M 2010
05314

22.07.2010 S.C. SIMPLU S.R.L. SIMPLU

36 M 2010
05302

22.07.2010 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

FLY BUTTERFLY
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37 M 2010
05303

22.07.2010 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

Flower Power

38 M 2010
05315

22.07.2010 S.C. STOMOBI S.A. CITY HOTEL

39 M 2010
05316

22.07.2010 BADULESCU STEFAN
ALEXANDRU

PLAYER

40 M 2010
05317

22.07.2010 S.C. WOLF ROM MOTEL S.R.L. WOLF ROM MOTEL

41 M 2010
05318

22.07.2010 S.C. E EYECON MEDICAL
S.R.L.

E EYECON Medical

42 M 2010
05319

22.07.2010 S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L.
FILIALA BUCURESTI

HEINRIG

43 M 2010
05320

22.07.2010 S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L.
FILIALA BUCURESTI

HEINRIG IMPEX

44 M 2010
05322

22.07.2010 S.C. EX GALA CO S.R.L. GALATEK Libertatea de a alege

45 M 2010
05321

22.07.2010 S.C. DIVIZIA DE PAZA S.R.L. DIVIZIA DE PAZĂ

46 M 2010
05325

22.07.2010 ASOCIATIA GREEN
REVOLUTION

I love Velo

47 M 2010
05323

22.07.2010 JX NIPPON OIL & ENERGY
CORPORATION

SUSTINA

48 M 2010
05326

22.07.2010 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
SLATINA

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
SLATINA 2009

49 M 2010
05324

22.07.2010 ASOCIATIA GREEN
REVOLUTION

GBI green business index

50 M 2010
05327

22.07.2010 MAN SIMONA-ALLICE PARTIDUL POPORULUI

51 M 2010
05328

22.07.2010 S.C. OENOTERRA S.R.L. CRAMA DOMNITEI

52 M 2010
05329

22.07.2010 S.C. OENOTERRA S.R.L. MATASOS

53 M 2010
05330

22.07.2010 S.C. OENOTERRA S.R.L. USUREL

54 M 2010
05331

22.07.2010 TECARU
VERONICA-ALEXANDRA

WASSABI

55 M 2010
05332

22.07.2010 DWT INTERNATIONAL S.R.L. FirstDryWash

56 M 2010
05334

22.07.2010 S.C. RALCOM EXHIBITIONS
S.R.L.

RALCOM
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57 M 2010
05335

23.07.2010 S.C. EXCLUSIV HOUSTON NPA
0.00SC SONIMPEX S.R.L.

Târgul care rupe...gura târgului.
Dansează pe arome tradiţionale!

58 M 2010
05336

23.07.2010 CAMINSCHI TOMA EUGEN
0.00CHIRILA TEODOR MATEI

VAMA

59 M 2010
05337

23.07.2010 S.C. FUNCIARA S.R.L. FUNCIARA

60 M 2010
05338

23.07.2010 S.C. FUNCIARA S.R.L. www.funciara.ro

61 M 2010
05339

23.07.2010 S.C. FUNCIARA S.R.L. FUNCIARA

62 M 2010
05340

23.07.2010 S.C. NELSAND S.A. NELSAND

63 M 2010
05341

23.07.2010 S.C. NELSAND S.A. ORIUNDE SUNT RESTAURANTE

64 M 2010
05361

23.07.2010 COMAN ALIN DORIN SPARTAN GUARD

65 M 2010
05360

23.07.2010 S.C. BANCPOST S.A. Personal Banking Bancpost

66 M 2010
05349

23.07.2010 OLYMPIC CASINO EESTI AS OLYMPIC ONLINE

67 M 2010
05348

23.07.2010 S.C. ANTIBIOTICE S.A. PENICILINA

68 M 2010
05347

23.07.2010 S.C. ANTIBIOTICE S.A. CLUBUL SPORTIV PENICILINA

69 M 2010
05346

23.07.2010 S.C. ANTIBIOTICE S.A. CLUBUL FEMININ DE VOLEI
PENICILINA IAŞI

70 M 2010
05350

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. OPTICLAR

71 M 2010
05351

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. OMEGAVITA

72 M 2010
05352

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. VIVAX

73 M 2010
05353

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. ENERGOMAX

74 M 2010
05354

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. OSTEOCOMPLEX

75 M 2010
05355

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. SANIVEN
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76 M 2010
05356

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. DORMIR FORTE

77 M 2010
05357

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. MEDITERANEO

78 M 2010
05358

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. NORMOGLU

79 M 2010
05359

23.07.2010 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. CALMOCALM

80 M 2010
05362

23.07.2010 S.C. NORAD S.R.L. mokit

81 M 2010
05363

23.07.2010 S.C. JESOL DOLCE RO S.R.L. POLDO

82 M 2010
05364

23.07.2010 BREBENAR PETRU TIBERIU davos

83 M 2010
05365

26.07.2010 S.C. ANA HOTELS S.A. CAFE ATHENEE

84 M 2010
05366

26.07.2010 GHELMEGEANU BOGDAN
ANDREI

iHOME Corporate Romania.ro

85 M 2010
05367

26.07.2010 S.C. SOUTH CARPATHIAN
TRAVEL CENTER S.R.L.

carpathian travel center

86 M 2010
05370

26.07.2010 S.C. EUROSPORT DHS S.A. City trekking

87 M 2010
05371

26.07.2010 S.C. EUROSPORT DHS S.A. KREIDLER

88 M 2010
05372

26.07.2010 S.C. EUROSPORT DHS S.A. City line

89 M 2010
05374

26.07.2010 BADULESCU STEFAN
ALEXANDRU
0.00ROSULESCU STAFAN DAN

OFFICE

90 M 2010
05382

26.07.2010 S.C. SPORTING CLUB S.A. SCVS

91 M 2010
05378

26.07.2010 CLANTAU VALENTIN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Don Valentino

92 M 2010
05383

26.07.2010 CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL
CFR 1933 TIMISOARA

Leoparzii Vişinii CLUBUL SPORTIV
de FOTBAL CFR 1933 TIMOŞOARA

93 M 2010
05390

26.07.2010 S.C. ASTORIA S.R.L. ASTORIA

94 M 2010
05376

26.07.2010 S.C. ALON SOLUTIONS S.R.L. Proctonol wetwipe (Proctonol
şerveţel umed)
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95 M 2010
05377

26.07.2010 S.C. ALON SOLUTIONS S.R.L. BACTOWIPE

96 M 2010
05379

26.07.2010 S.C. ROMEXPO S.A. TTR TÂRGUL DE TURISM AL
ROMÂNIEI

97 M 2010
05380

27.07.2010 S.C. IMOBILIARE 24 DIGITAL
SOLUTIONS S.R.L.

titirez.ro

98 M 2010
05391

26.07.2010 S.C. ASTORIA S.R.L. AT AUGSBURG

99 M 2010
05392

26.07.2010 S.C. ASTORIA S.R.L. ASTRO

100 M 2010
05381

26.07.2010 S.C. CARPATICA ASIG S.A. CARPATICA ASIG GRUP
FINANCIAR CARPATICA

101 M 2010
05393

26.07.2010 ASOCIATIA GENERALA A
VANATORILOR SI
PESCARILOR SPORTIVI DIN
ROMANIA

AGVPS ROMANIA

102 M 2010
05384

26.07.2010 S.C. ET GILLY SOY
DISTRIBUTION S.R.L.

Djili

103 M 2010
05385

26.07.2010 S.C. ET GILLY SOY
DISTRIBUTION S.R.L.

Djiji

104 M 2010
05396

26.07.2010 CLUB SPORTIV TERMO
DROBETA TURNU SEVERIN

CLUB SPORTIV TERMO DROBETA
TURNU SEVERIN

105 M 2010
05397

26.07.2010 S.C. ARCHIVIT S.R.L. ARCHIVIT

106 M 2010
05387

26.07.2010 S.C. ICEBURG DISTRIBUTIE
S.R.L.

AMARETTO BY ICEBURG

107 M 2010
05389

26.07.2010 S.C. AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

PERFEKT auto TINICHIGERIE
VOPSITORIE CAROSERIE

108 M 2010
05388

26.07.2010 S.C. TOTALSOFT S.A. CHARISMA

109 M 2010
05398

27.07.2010 S.C. GOLDEN LAKE S.R.L. HOTEL ROMANTIC

110 M 2010
05399

27.07.2010 S.C. EUROTECHNIK MEDIA
S.R.L.

TCM MANIA

111 M 2010
05400

27.07.2010 S.C. EUROTECHNIK MEDIA
S.R.L.

TCM eurotechnik MEDIA

112 M 2010
05406

27.07.2010 GRECU ARHIRE COMEDY MALL
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113 M 2010
05401

27.07.2010 GRECU ARHIRE COMEDIS

114 M 2010
05402

27.07.2010 GRECU ARHIRE SERVICIUL ROMAN DE COMEDIE

115 M 2010
05407

27.07.2010 GRECU ARHIRE COMEDY SHOW

116 M 2010
05403

27.07.2010 GRECU ARHIRE SERVICIUL DE COMEDIE

117 M 2010
05404

27.07.2010 GRECU ARHIRE AGENTIA DE COMEDIE

118 M 2010
05405

27.07.2010 GRECU ARHIRE FAN FACTORY

119 M 2010
05408

27.07.2010 GRECU ARHIRE DIVERTIX

120 M 2010
05409

27.07.2010 GRECU ARHIRE DIVERSIS

121 M 2010
05410

27.07.2010 GRECU ARHIRE DIVERTISLAND

122 M 2010
05411

27.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. RENOWA

123 M 2010
05412

27.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. ROLPLAST

124 M 2010
05413

27.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. DECORATIVA MESERIASULUI

125 M 2010
05414

27.07.2010 S.C. ADEPLAST S.A. ADEPLAST PROJECT

126 M 2010
05415

27.07.2010 ASOCIATIA ROADELE
PAMANTULUI

ROADELE PĂMÂNTULUI

127 M 2010
05416

27.07.2010 S.C. NBM S.A. CĂMĂRILE CETĂŢII

128 M 2010
05417

27.07.2010 S.C. ADO HI-TECH SOLUTIONS
S.R.L.

ADO

129 M 2010
05418

27.07.2010 S.C. ADO HI-TECH SOLUTIONS
S.R.L.

130 M 2010
05419

27.07.2010 S.C. PRODACH TRADE S.R.L. prodach

131 M 2010
05420

27.07.2010 S.C. BRENDA CONSULT S.R.L. FENECE Românul Gospodar

132 M 2010
05422

27.07.2010 S.C. ECORECA SERVICE
S.R.L.

ECORECA food service
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133 M 2010
05423

27.07.2010 S.C. ET GILLY SOY
DISTRIBUTION S.R.L.

...în punga albastra cu papagal...de
care te bucuri!

134 M 2010
05424

27.07.2010 S.C. KARMA CRIMPEX S.R.L. AUTOKARMA

135 M 2010
05425

27.07.2010 S.C. KARMA CRIMPEX S.R.L. www.autokarma.ro

136 M 2010
05426

27.07.2010 S.C. KARMA CRIMPEX S.R.L. AUTO KARMA piese auto import

137 M 2010
05449

27.07.2010 ASTRAZENECA AB COMITAZONE

138 M 2010
05427

27.07.2010 S.C. SILK WORKSHOP S.R.L. Portobello

139 M 2010
05437

27.07.2010 ASTRAZENECA AB LEDOSON

140 M 2010
05438

27.07.2010 ASTRAZENECA AB RIVLEX

141 M 2010
05439

27.07.2010 ASTRAZENECA AB DULOPRES

142 M 2010
05428

27.07.2010 MUNTEANU MIRCEA SOTTO INTESO

143 M 2010
05429

27.07.2010 NISIF CARLA MANUELA HAWKENING

144 M 2010
05430

27.07.2010 BUCIUTA ALICE IULIA
CONSTANTA

marea dragoste

145 M 2010
05440

27.07.2010 ASTRAZENECA AB XIOZANE

146 M 2010
05441

27.07.2010 ASTRAZENECA AB XELIP

147 M 2010
05468

27.07.2010 G B FORTE CONSULTING
S.R.L.

FASON

148 M 2010
05450

27.07.2010 ASTRAZENECA AB GETABEX

149 M 2010
05469

27.07.2010 CSC PHARMACEUTICALS
HANDELS GMBH

BRONCHOSTEINE

150 M 2010
05451

27.07.2010 ASTRAZENECA AB TELOZIDEX

151 M 2010
05431

27.07.2010 UNIVERSITATEA
ROMANO-AMERICANA

e REBE

152 M 2010
05470

27.07.2010 CSC PHARMACEUTICALS
HANDELS GMBH

TROSICAM
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153 M 2010
05452

27.07.2010 ASTRAZENECA AB TEZODEX

154 M 2010
05442

27.07.2010 ASTRAZENECA AB LEPTEX

155 M 2010
05448

27.07.2010 ASTRAZENECA AB DIOMET

156 M 2010
05432

27.07.2010 ASOCIATIA SPORTIVA BOX
CLUB STEFAN EMIL
STOICESCU

ASOCIATIA SPORTIVA BOX CLUB
STEFAN EMIL STOICESCU BOX
FOTBAL

157 M 2010
05447

27.07.2010 ASTRAZENECA AB FORMISTAR XR

158 M 2010
05433

27.07.2010 S.C. INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

Mel - prop

159 M 2010
05454

27.07.2010 S.C. LECH LACTO S.R.L. LACTATE LECHINTA

160 M 2010
05471

27.07.2010 BELLA BULGARIA AD Brilliant

161 M 2010
05434

27.07.2010 S.C. INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

Mel - royal

162 M 2010
05443

27.07.2010 ASTRAZENECA AB GLITACT

163 M 2010
05455

27.07.2010 S.C. BETTY ICE S.R.L. Moana

164 M 2010
05435

27.07.2010 ASTRAZENECA AB XELITABYN

165 M 2010
05436

27.07.2010 ASTRAZENECA AB KILEPAR

166 M 2010
05444

27.07.2010 ASTRAZENECA AB DIOGLIO

167 M 2010
05472

27.07.2010 IAKAB BENIAMIN TIMFLEX

168 M 2010
05445

27.07.2010 ASTRAZENECA AB BROPYR

169 M 2010
05446

27.07.2010 ASTRAZENECA AB ZOCIDEX

170 M 2010
05473

27.07.2010 S.C. AGENTIA DE VISE S.R.L. CRUCIADA CULTURII LUPTĂ
PENTRU FRUMOS
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171 M 2010
05482

28.07.2010 S.C. AGROALIM
DISTRIBUTION S.R.L.

minut pentru cunoscători

172 M 2010
05476

28.07.2010 S.C. GENESIS
INTERNATIONAL S.A.

GENESIS INTERNATIONAL . . . aşa
se concep drumurile.

173 M 2010
05483

28.07.2010 S.C. AGROALIM
DISTRIBUTION S.R.L.

minut pentru profesionişti

174 M 2010
05477

28.07.2010 S.C. ROLLIT PRODIMPEX
S.R.L.

P CONSAL

175 M 2010
05478

28.07.2010 S.C. OUA DE TARA S.R.L. Ouă de ţară

176 M 2010
05456

27.07.2010 S.C. BETTY ICE S.R.L. Cuore

177 M 2010
05457

27.07.2010 S.C. BETTY ICE S.R.L. Malaga

178 M 2010
05484

28.07.2010 IURIA IONUT VASILE
0.00SERGIU ŢÎRA
0.00MARGHIOL NICOLAE
0.00PETROVICI ALEXANDRU
0.00ENESCU ELIS BIANCA

Asociatia cele mai FRUMOASE
SATE DIN ROMANIA

179 M 2010
05458

27.07.2010 S.C. BETTY ICE S.R.L. Minuto

180 M 2010
05459

27.07.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Scandia food

181 M 2010
05479

28.07.2010 S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L. ATOMIC

182 M 2010
05480

28.07.2010 S.C. ADA & BABU S.R.L. CONTROL

183 M 2010
05460

27.07.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Scandia food VIAŢĂ PLINĂ DE
SAVOARE!

184 M 2010
05481

28.07.2010 S.C. RUROM COM S.R.L. PAPARUDE

185 M 2010
05495

28.07.2010 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. IMent

186 M 2010
05496

28.07.2010 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. DataClime

187 M 2010
05497

28.07.2010 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. PlusTrafic

188 M 2010
05461

27.07.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Scandia food VIAŢĂ PLINĂ DE
SAVOARE!
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189 M 2010
05462

27.07.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Scandia food

190 M 2010
05463

27.07.2010 S.C. DEDEMAN S.R.L. HOFF

191 M 2010
05453

27.07.2010 TRADUS ALLEGRO AG Trendzone

192 M 2010
05485

28.07.2010 EUGEN DAVID IZVORUL LUCIA

193 M 2010
05486

28.07.2010 ORIENT BEST QUALITY S.R.L. Success

194 M 2010
05487

28.07.2010 S.C. WIRAX S.R.L. Wirax

195 M 2010
05488

28.07.2010 ASOCIATIA DE PESCARI
TAMINA

TAMINA ASOCIATIA DE PESCARI

196 M 2010
05489

28.07.2010 DORU DRAGOMIR
0.00CATALIN FLORINTIU
VARZARU
0.00ROLAND CATALIN PENA
0.00GEORGE DAMIAN
MOCANU

ziuaveche.ro

197 M 2010
05491

28.07.2010 MUSTIUC SEBASTIAN VLAD SEBASTIAN CRAYN

198 M 2010
05492

28.07.2010 MUSTIUC SEBASTIAN VLAD BRYAN WILLSON

199 M 2010
05493

28.07.2010 PRIMARIA MUNICIPIULUI
MANGALIA

FESTIVALUL MANGALIA

200 M 2010
05494

28.07.2010 GEORGE IVANESCU GOSPO BLONDA CARE STINGE
SETEA

201 M 2010
05507

28.07.2010 FEDERATIA CRESCATORILOR
DE PORUMBEI DIN ROMANIA

FEDERAŢIA CRESCĂTORILOR DE
PORUMBEI DIN ROMÂNIA
(F.C.P.R.)

202 M 2010
05508

28.07.2010 FEDERATIA CRESCATORILOR
DE PORUMBEI DIN ROMANIA

FEDERAŢIA ROMÂNĂ
COLUMBOFILĂ (F.R.C.)

203 M 2010
05509

28.07.2010 S.C. AMITECH IMPEX S.R.L. AMITECH

204 M 2010
05511

28.07.2010 S.C. SOFTWORKS S.R.L. CLUB AUDI

205 M 2010
05498

28.07.2010 S.C. SHAKESPEARE
EDUCATIONAL S.R.L.

shakespeare school Fondat în 2002
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

206 M 2010
05499

28.07.2010 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

TOREADOR

207 M 2010
05500

28.07.2010 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

GLADIATOR

208 M 2010
05501

28.07.2010 S.C. VISUAL FAN S.R.L. TELEFUNKEN

209 M 2010
05506

28.07.2010 FEDERATIA CRESCATORILOR
DE PORUMBEI DIN ROMANIA

FEDERATIA ROMANA DE SPORT
COLUMBOFIL (F.R.S.C.)

210 M 2010
05505

28.07.2010 PAK GIDA URETIM VE
PAZARLAMA A.Ş.

pakmaya
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(210) M 2010 04193
(151) 22.07.2010
(732) DELIA JUJA, Bd. Tomis, nr. 147A,

bl. TS2, ap. 22, Jud. Constanţa,
900652, CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU

(540)

delia juja

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04371
(151) 26.07.2010
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 104600,
VĂLENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

TYMBARK PUR

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

32 Băuturi nealcoolice, sucuri, băuturi şi
anume, sucuri din fructe, sucuri groase
(nectaruri) din fructe, sucuri multifruct,
băuturi cu aromă de fructe, apă gazoasă, apă
minerală, băuturi din fructe, nectar de fructe,
sirop, băuturi izotonice, băuturi cu vitamine,
băuturi cu minerale, pudră pentru prepararea
băuturilor, pastile pentru prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea
băuturilor, apă de masă, şerbeturi, esenţe
pentru prepararea băuturilor, must, sucuri din
fructe stoarse.
35 Publicitate, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate prin
corespondenţă, pregătirea de texte publicitare,
publicarea de texte publicitare pentru
produsele menţionate în clasa 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04435
(151) 29.06.2010
(732) S.C. TUNELE S.A., Str. Harmanului

nr.17E, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

TUNELE SA BRAŞOV



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:071105;
270515;
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04613
(151) 26.07.2010
(732) S.C. D.F.S. PROTECTION S.R.L.,

Str. Putul lui Zamfir nr. 7, subsol,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

D.F.S. PROTECTION

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:011108;
030101;
030116;
240109;
290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04778
(151) 26.07.2010
(732) S.C. RER ECOLOGIC SERVICE

ORADEA S.A. ,  Str.  Tudor
Vladimirescu, nr. 79, Jud. Bihor,
410270, ORADEA ROMANIA 

(540)

ORADEA NOASTRĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05017
(151) 22.07.2010
(732) FUNDATIA PROAM EVENTS,

Calea Dorobanţi nr. 155, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TENIS 10

(591) Culori revendicate:portocaliu (Cod
Pantone 716 C), galben (Cod Pantone
123 C), albastru (Cod Pantone 659 C
şi 660 C), verde (Cod Pantone 360 C)

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270711;  
(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
folosesc 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05191
(151) 22.07.2010
(732) NEATU ANDY, Str. Gheorghe Doja

nr. 6, judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(732) NEATU DRAGOS-MIHAI, Str.
Gheorghe Doja nr. 6, judeţul Giurgiu,
080395, GIURGIU ROMANIA 

(540)

Citric

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:050711;
050722;
270502;
290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05211
(151) 23.07.2010
(732) S.C. EDU TIM CONSULTANTA

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

(540)
Şcoala EDU

 
(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 05220
(151) 28.07.2010
(732) ASOCIATIA NATIONALA A

E V A L U A T O R I L O R  D I N
ROMANIA ANEVAR ,  S t r .
Scarlatescu nr. 7, sector 1, 011158,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ANEVAR M.A.A.
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(531) Clasificare Viena:260418;
260518;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-ROM, casete video şi magnetice,
dischete magnetice.
16 Cărţi, reviste, publicaţii, alte tipărituri.
35 Servicii de publicitate şi afaceri.
36 Servicii de asigurări şi finanţe.
38 Servicii de comunicaţii.
40 Servicii de prelucrare de materiale.
41 Servicii de educaţie şi recreere; organizare
de conferinţe şi manifestări ştiinţifice. 
42 Elaborare de studii şi lucrări de cercetare,
emitere de avize consultative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05212
(151) 23.07.2010
(732) S.C. EDU TIM CONSULTANTA

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

(540)

Jurnalul Practicii

  
(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 05221
(151) 28.07.2010
(732) ASOCIATIA NATIONALA A

E V A L U A T O R I L O R  D I N
ROMANIA ANEVAR ,  S t r .
Scarlatescu nr. 7, sector 1, 011158,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA NATIONALA A
EVALUATORILOR DIN ROMANIA -
ANEVAR
  
(531) Clasificare Viena:260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-ROM, casete video şi magnetice,
dischete magnetice.
16 Cărţi, reviste, publicaţii, alte tipărituri.
35 Servicii de publicitate şi afaceri.
36 Servicii de asigurări şi finanţe.
38 Servicii de comunicaţii.
40 Servicii de prelucrare de materiale.
41 Servicii de educaţie şi recreere; organizare
de conferinţe şi manifestări ştiinţifice. 
42 Elaborare de studii şi lucrări de cercetare,
emitere de avize consultative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05234
(151) 22.07.2010
(732) S.C. STANDARD QM S.R.L., Str.

Xenopol, nr. 46, jud. Maramureş,
435500, SIGHETU MARMAŢIEI
ROMANIA 

(540)

TV Sighet

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

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

clase:
35 Publicitate.
38 Difuzare de programe audiovizuale;
telecomunicaţii.
41 Realizare de programe şi emisiuni
audiovizuale; educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05233
(151) 26.07.2010
(732) S.C. BRUTUS S.R.L., Str. Dunării,

nr. 1156A, Jud. Mehedinţi, 227195,
COM. ESELNIŢA ROMANIA 

(540)

Casa Mircea

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05245
(151) 19.07.2010
(732) MINISTERUL DEZVOLTARII

REGIONALE SI TURISMULUI,
Str. Apolodor nr. 17, Aripa de Nord,
sector 5,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

România explore the Carpathian garden

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050313;
270113;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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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 05244
(151) 19.07.2010
(732) MINISTERUL DEZVOLTARII

REGIONALE SI TURISMULUI,
Str. Apolodor nr. 17, Aripa de Nord,
sector 5, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

România exploraţi Grădina Carpaţilor

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050313;
270113;
270508;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05243
(151) 19.07.2010
(732) MINISTERUL DEZVOLTARII

REGIONALE SI TURISMULUI,
Str. Apolodor nr. 17, Aripa de Nord,
sector 5,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

România exploraţi Grădina Carpatină

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050313;
270113;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 05284
(151) 22.07.2010
(732) S.C. IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Şos. Pipera
-Tunari nr. 4C, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA VOLUNTARI ROMANIA

(540)

Diy do it yourself

(591) Culori revendicate:orange, negru
  
(531) Clasificare Viena:020904;
270507;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05276
(151) 22.07.2010
(732) S.C. ONE GROUP IMPEX S.R.L.,

Str. Rîul Doamnei nr.3-5, bl. C4,
sc.E, ap.161, sector 6, 061761,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B,
ap. 41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

One Group professional

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

  
(531) Clasificare Viena:020316;
260118;
290114;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05283
(151) 22.07.2010
(732) S.C. IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Şos. Pipera
-Tunari nr. 4C, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA VOLUNTARI ROMANIA

(540)

One click home shop

(591) Culori revendicate:portocaliu, auriu
  
(531) Clasificare Viena:270501;
270511;
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05282
(151) 22.07.2010
(732) S.C. IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Şos. Pipera
-Tunari nr. 4C, et. 6, Judeţul Ilfov,
C O M U N A  V O L U N T A R I
ROMANIA 

(540)

IQ - home Soluţii isteţe pentru
vremurile prezente

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:270510;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05296
(151) 22.07.2010
(732) TOFAN GEORGE ADRIAN, Str.

Mesteacănului nr. 6, Sat Snagov,
judeţul Ilfov, 077165, COMUNA
SNAGOV ROMANIA 

(540)

BUN DE LA TOFAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05305
(151) 22.07.2010
(732) S.C. MONDO CERAMICO

S.R.L., Str. Aurel Vlaicu, nr. 164,
Jud. Cluj, 400581, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Mondo Ceramico Utilaje pentru
industria ceramică

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

  
(531) Clasificare Viena:260205;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetareaşi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05306
(151) 22.07.2010
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,

Str. Hanciuc, nr. 15, bl. 356, sc. B, et.
2, ap. 8, Jud. Iaşi, IAŞI ROMANIA 

(540)
E - CATALOG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05297
(151) 22.07.2010
(732) S.C. FAVISAN S.R.L., Str. C. D.

Loga nr. 36, Jud. Timiş., 305500,
LUGOJ ROMANIA 

(540)
FAVIDERM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, uleiuri esenţiale, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical, suplimente
alimentare; produse dinplante medicinale sub
formă de ceaiuri, sucuri, extracte din plante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05307
(151) 22.07.2010
(732) S.C. ADSERVIO CENTER

S.R.L., Str. Hanciuc, nr. 15, bl. 356,
sc. B, et. 2, ap. 8, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

CATALOGUL ŞCOLAR
ELECTRONIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05298
(151) 22.07.2010
(732) S.C. FAVISAN S.R.L., Str. C. D.

Loga nr. 36, Jud. Timiş, 305500,
LUGOJ ROMANIA 

(540)

NUTRISALV
  

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

5 Produse farmaceutice şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical,
suplimente alimentare; produse dinplante

medicinale sub formă de ceaiuri, sucuri,
extracte din plante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05299
(151) 22.07.2010
(732) S.C. FAVISAN S.R.L., Str. C. D.

Loga nr. 36, Jud. Timiş., 305500,
LUGOJ ROMANIA 

(540)

NUTRISAN
  

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

5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical, suplimente
alimentare; produse dinplante medicinale sub
formă de ceaiuri, sucuri, extracte din plante.
30 Ceaiuri, siropuri; condimente; mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05300
(151) 22.07.2010
(732) S.C. FAVISAN S.R.L., Str. C. D.

Loga nr. 36, Jud. Timiş, 305500,
LUGOJ ROMANIA 

(540)

FAVIBEAUTY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, uleiuri esenţiale, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical, suplimente
alimentare; produse din plante medicinale sub
formă de ceaiuri, sucuri, extracte din plante.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05308
(151) 26.07.2010
(732) S.C. SPAY ESCORT S.R.L., Str.

Logofăt Tăutu, nr. 11, bl. 11, sc. C,
ap. 5, Jud. Bacău, 600199, BACĂU
ROMANIA 

(540)

SPAY ESCORT

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260201;
261501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05309
(151) 22.07.2010
(732) S.C. ADSERVIO CENTER

S.R.L., Str. Hanciuc, nr. 15, bl. 356,
sc. B, et. 2, ap. 8, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

CATALOGUL ŞCOLAR
INFORMATIZAT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05310
(151) 22.07.2010
(732) S.C. COUNTRY BAKERY PROD

S.R.L., Nr. 17A, Sat Dealu, Jud.
Harghi ta ,  ,  COM. DEALU
ROMANIA 

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

(540)

AZ ITTHONI KENYER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05311
(151) 22.07.2010
(732) S.C. COUNTRY BAKERY PROD

S.R.L., Nr. 17A, Sat Dealu, Jud.
Harghita, , COM. DEALU
ROMANIA 

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

(540)

VIDEKI PEKSEG FONDAT 1995
ALAPITVA

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

  
(531) Clasificare Viena:050513;
050702;
270501;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă;

miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05312
(151) 22.07.2010
(732) S.C. COUNTRY BAKERY PROD

S.R.L., Nr. 17A, Sat Dealu, Jud.
Harghi ta ,  ,  COM. DEALU
ROMANIA 

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

(540)

VIDEKI PEKSEG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

(210) M 2010 05313
(151) 22.07.2010
(732) S.C. SIMPLU S.R.L., Str. Albatros,

nr. 21, Jud. Constanţa, , SAT
POIANA ROMANIA 

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

(540)

SIMPLU
  

(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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05314
(151) 22.07.2010
(732) S.C. SIMPLU S.R.L., Str. Albatros,

nr. 21, Jud. Constanţa, , SAT
POIANA ROMANIA 

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

(540)

SIMPLU

(591) Culori revendicate:maro
  
(531) Clasificare Viena:010320;
011108;
270501;
290107;  
(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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05302
(151) 22.07.2010
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05303
(151) 22.07.2010
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Flower Power

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05315
(151) 22.07.2010
(732) S.C. STOMOBI S.A., Bdul. Ghencea

nr. 126-132, partea de vest a clădirii,
et. 1, camera 6 bis, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CITY HOTEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05316
(151) 22.07.2010
(732) B A D U L E S C U  S T E F A N

ALEXANDRU, Str. Otelesti nr.
64B, Judeţul Argeş, 117715,
ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

PLAYER

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05317
(151) 22.07.2010
(732) S.C. WOLF ROM MOTEL

S.R.L., Sat Izvorani, Str. Complex
Pacea, nr. 6, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA CIOLPANI ROMANIA

(540)

WOLF ROM MOTEL

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

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 05318
(151) 22.07.2010
(732) S.C. E EYECON MEDICAL S.R.L.,

Str. Pajurei nr. 26, sector 1, 013158,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

E EYECON Medical

(591) Culori revendicate:violet (pantone
2655)

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05319
(151) 22.07.2010
(732) S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L.

FILIALA BUCURESTI, Str.
Sabinelor nr. 104 A, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEINRIG

  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din 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.
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.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05320
(151) 22.07.2010
(732) S.C. HEINRIG IMPEX S.R.L.

FILIALA BUCURESTI, Str.
Sabinelor nr. 104 A, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEINRIG IMPEX
  

(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din 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.
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.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05322
(151) 22.07.2010
(732) S.C. EX GALA CO S.R.L., Calea

Domnească  nr.186, Judeţul
Dâmbov i ţa ,  TÂRGOVIŞTE

ROMANIA 
(740) S.C CABINET M.OPROIU S.R.L,

Str.Popa Savu nr.42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

GALATEK Libertatea de a alege

(591) Culori revendicate:galben (pantone
116), verde (pantone 7483)

  (531) Clasificare Viena:030503;
270508;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05321
(151) 22.07.2010
(732) S.C. DIVIZIA DE PAZA S.R.L.,

Aleea Magnoliei nr. 2, bl.L4, camera
20, parter, Judeţul Constanţa,
900408, CONSTANŢA ROMANIA

(540)

DIVIZIA DE PAZĂ

(591) Culori revendicate:albastru
 (531) Clasificare Viena:240109;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05325
(151) 22.07.2010
(732) A S O C I A T I A  G R E E N

REVOLUTION, Str. Avrig nr.
21-31, bl. U2, sc. A, ap. 43, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

I love Velo

(531) Clasificare Viena:040504;
040505;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea de
mărfuri; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05323
(151) 22.07.2010
(732) JX NIPPON OIL & ENERGY

CORPORATION, 6-3 Otemachi
2-chome, Chiyodaku, 100-8162,
TOKYO JAPONIA 

(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)
SUSTINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Ulei de motor; combustibili; combustibili
lichizi; ulei industrial; uleiuri şi grăsimi
minerale pentru uz industrial (nu pentru
combustibili); uleiuri şi grăsimi ne-minerale
pentru uz industrial (nu pentru combustibili);
uleiuri de librefiere, lubrefianţi industriali.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05326
(151) 22.07.2010
(732) C L U B U L  S P O R T I V

MUNICIPAL SLATINA, Str.
Constantin Brâncoveanu nr. 3,
Complex sportiv 1 Mai, judeţul Olt,
SLATINA ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
SLATINA 2009

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

  
(531) Clasificare Viena:020108;
210301;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05324
(151) 22.07.2010
(732) A S O C I A T I A  G R E E N

REVOLUTION, Str. Avrig nr. 21-31,
bl. U2, sc. A, ap. 43, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GBI green business index
  
(531) Clasificare Viena:260418;
270508;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05327
(151) 22.07.2010
(732) MAN SIMONA-ALLICE, P-ţa

Sporturilor bl. 24, et. 4, ap. 27,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

PARTIDUL POPORULUI

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, lila

  (531) Clasificare Viena:020914;
270515;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05328
(151) 22.07.2010
(732) S.C. OENOTERRA S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 6, ap. 64,
sector 4, 040032, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRAMA DOMNITEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05329
(151) 22.07.2010
(732) S.C. OENOTERRA S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 6, ap. 64,
sector 4, 040032, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATASOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05330
(151) 22.07.2010
(732) S.C. OENOTERRA S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 6, ap.
64, sector 4, 040032, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

USUREL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05331
(151) 22.07.2010
(732) T E C A R U

VERONICA-ALEXANDRA, Str.
Porumbacu nr. 1, bl. 24, sc. 3, ap.
111, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WASSABI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05332
(151) 22.07.2010
(732) DWT INTERNATIONAL S.R.L.,

Str. Achim Andrei nr. 21, bl. 2, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna, , TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

FirstDryWash

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
  
(531) Clasificare Viena:180123;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de spălătorie auto. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05334
(151) 22.07.2010
(732) S.C. RALCOM EXHIBITIONS

S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 20A,
sector 2, 020548, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RALCOM
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(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse 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 de instruire sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse 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 05335
(151) 23.07.2010
(732) S.C. EXCLUSIV HOUSTON

NPA, Str. Niţu Vasile, nr. 36, bl. 1,
sc. 1, ap. 14, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SC SONIMPEX S.R.L., Aleea
Barajul Cucuteni, nr. 4, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Târgul care rupe...gura târgului.
Dansează pe arome tradiţionale!

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05336
(151) 23.07.2010
(732) CAMINSCHI TOMA EUGEN, Bd.

Mircea Vodă, nr. 37, bl. M29, sc. B,
et. 3, ap. 47, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CHIRILA TEODOR MATEI, Bd.
Ion Mihalache, nr. 62, bl. 40, sc. B, et.
6, ap. 47, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VAMA

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

clase:
41 Servicii oferite terţilor prin intermediul
unei formaţii muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05337
(151) 23.07.2010
(732) S.C. FUNCIARA S.R.L., Str. 15

Noiembrie, nr. 62, sc. B, ap. 17, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

FUNCIARA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
39 Depozitare şi arhivare de date sau
documente stocate electronic; servicii de
depozitare de suporturi de date sau de
documente stocate electronic, arhivare de
documente; scanare, digitalizare şi arhivare
de acte, documente şi suporturi de date de
orice fel.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator; servicii de inginerie, arhitectură
şi topografie; parcelare, stabilirea
frontierelor, măsurători de cadastru,
calcularea traiectoriilor şi coordonatelor
exacte din centrele de proiectare, consolidări
de pământ; topografie, servicii de cercetare
şi de dezvoltare referitoare la produse noi
pentru terţi, planificare tehnică de proiect.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05338
(151) 23.07.2010
(732) S.C. FUNCIARA S.R.L., Str. 15

Noiembrie, nr. 62, sc. B, ap. 17, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
www.funciara.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Depozitare şi arhivare de date sau
documente stocate electronic; servicii de
depozitare de suporturi de date sau de
documente stocate electronic, arhivare de
documente; scanare, digitalizare şi arhivare de
acte, documente şi suporturi de date de orice
fel.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială , crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de inginerie, arhitectură şi topografie;
parcelare, stabilirea frontierelor, măsurători de
cadastru, calcularea traiectoriilor şi
coordonatelor exacte din centrele de
proiectare, consolidări de pământ; topografie,
servicii de cercetare şi de dezvoltare
referitoare la produse noi pentru terţi,
planificare tehnică de proiect.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05339
(151) 23.07.2010
(732) S.C. FUNCIARA S.R.L., Str. 15

Noiembrie, nr. 62, sc. B, ap. 17, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

FUNCIARA

  
(531) Clasificare Viena:170507;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
39 Depozitare şi arhivare de date sau
documente stocate electronic; servicii de
depozitare de suporturi de date sau de
documente stocate electronic, arhivare de
documente; scanare, digitalizare şi arhivare
de acte, documente şi suporturi de date de
orice fel.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de

calculator; servicii de inginerie, arhitectură şi
topografie; parcelare, stabilirea frontierelor,
măsurători de cadastru, calcularea
traiectoriilor şi coordonatelor exacte din
centrele de proiectare, consolidări de pământ;
topografie, servicii de cercetare şi de
dezvoltare referitoare la produse noi pentru
terţi, planificare tehnică de proiect.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05340
(151) 23.07.2010
(732) S.C. NELSAND S.A., Bd. Griviţei,

nr. 104A, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

NELSAND

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:011505;
270502;
270507;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă.
35 Comercializarea produselor pentru
industria hotelieră, gastronomică, publicitate
în domeniu; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii şi reparaţii, servicii de
instalaţii, precum şi oferirea de service
pentru produse şi echipamente pentru
industria hotelieră şi gastronomică.
39 Transport; ambalare, depozitare şi
distribuţia produselor şi echipamentelor
pentru industria hotelieră şi gastronomică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05341
(151) 23.07.2010
(732) S.C. NELSAND S.A., Bd. Griviţei,

nr. 104A, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

ORIUNDE SUNT RESTAURANTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă.

35 Comercializarea produselor pentru
industria hotelieră, gastronomică, publicitate
în domeniu; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii şi reparaţii, servicii de
instalaţii, precum şi oferirea de service pentru
produse şi echipamente pentru industria
hotelieră şi gastronomică.
39 Transport; ambalare, depozitare şi
distribuţia produselor şi echipamentelor pentru
industria hotelieră şi gastronomică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05361
(151) 23.07.2010
(732) COMAN ALIN DORIN, Str.

Zăvoiului bl. 18, sc. B, ap. 3, Judeţul
Mureş, , LUDUŞ ROMANIA 

(540)

SPARTAN GUARD
  
(531) Clasificare Viena:030717;
240916;
260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05360
(151) 23.07.2010
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

Personal Banking Bancpost

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software şi programe de calculator,
publicaţii electronice, CDROM-uri, baze de
date computerizate, casete, discuri, dischete,
toate cu privire la servicii bancare,
financiare, de investiţii şi asigurări; software
de calculator utilizate în servicii pentru
clienti în industria financiară; software de
calculator care permite accesul la informaţii
referitoare la un cont de client într-o
instituţie financiară şi pentru plăţi directe
din şi într-un cont de client; aparate cu fise;
case de bani înregistratoare; maşini de
calcul; echipamente pentru prelucrarea
informaţiilor şi calculatoare; piese şi
accesorii pentru toate cele de mai sus;
cartele care conţin cipuri electronice; cartele
codificate; cartele codificate şi magnetice
pentru tranzacţii; cărţi de credit şi de debit;
cartele codificate şi magnetice utilizate în
legătură cu transferul electronic de capital şi
în general pentru tranzacţii financiare.
16 Hârtie, carton şi articole din aceste
materiale care nu sunt incluse în alte clase;
produse de imprimerie; cărţi; carnete; liste;
reviste; publicaţii periodice; manuale;

cartele de carton şi plastic; materiale utilizate
pentru programe şi baze de date computerizate
(tipărituri); articole de papetărie şi dosare;
dosare; articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale didactice, de instruire
şi educative (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalare (necuprinse în alte
clase); materiale de împachetat; carnete de
cecuri; cecuri; cecuri de călătorie; ordine de
plată bancare; instrumente de creanţe; ordine
de plată; eurocecuri; cecuri bancare.
35 Servicii de consiliere referitoare la
impozite şi subiecte economice; servicii de
consultanţă cu privire la impozite; servicii de
consultanţă cu privire la managementul
personalului; analiza preţului de cost;
programare corporativă; servicii de
administrare de afaceri şi asistenţă economică;
servicii de conducere a afacerilor; funcţii
administrative; servicii de asistenţă pentru
probleme administrative în afaceri; efectuare
de cercetare şi inspecţii în domeniul
afacerilor; managementul dezastrelor în
domeniul afacerilor; realizare de formate de
proiecte cu privire la afaceri; servicii de
restructurare pentru întreprinderi; servicii de
contabilitate; întocmire de estimări de
impozite; întocmire şi completare de declaraţii
de venituri; furnizare de informaţii pentru
probleme legate de impozite; servicii de
consultanţă şi de planificare fiscală; servicii de
consultanţă şi consiliere în domeniul
afacerilor; fumizare de informaţii cu privire la
probleme de contabilitate; furnizarea de
extrase de cont; servicii de asistenţă pentru
înregistrare, administrare şi secretariat pentru
întreprinderi; servicii de reproduceri de
documente; servicii de prelucrare a
informaţiilor; menţinere de arhive electronice;
servicii de e-contabilitate şi administrare de
baze; servicii de evaluare comercială; servicii
de informaţii, cercetare, studii si investigare;
servicii de administrare, evaluare şi recrutare
de personal; organizare, exploatare şi
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supraveghere de scheme de stimulare pentru
utilizatori cu privire la utilizarea cărţilor de
credit, cartelelor de tranzacţii, cartelelor de
numerar, cartelelor de certificare de cecuri,
cartele de plată, cărduri de debit, cărduri
financiare şi de achiziţii; furnizare de
informaţii economice şi previziuni
economice; furnizarea de informaţii
statistice cu privire la subiecte economice şi
financiare în scopuri comerciale; furnizare
de servicii de informare şi consultanţă cu
privire la subiecte economice; stocare şi
accesare de date şi informaţii pe cale
electronică; înregistrare şi depozitare de
informaţii din baze de date; servicii de
consultanţă şi furnizare de informaţii cu
privire la toate cele de mai sus.
36 Servicii bancare; servicii de finanţare;
furnizare de numerar; înfiinţare de depozite;
gestionare financiară; analize financiare şi
activitate de consultanţă; furnizare de
informaţii financiare; brokeraj; investiţii de
capital; servicii de finanţare pentru persoane
juridice; asigurări; servicii de economii şi
investiţii; furnizare de servicii de creditare şi
împrumut; management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile; organizare,
management, consultanţă şi control în
materie de operaţiuni bancare, financiare şi
de investiţii; servicii de consultanţă cu
privire la probleme bancare, financiare,
economice şi legate de investiţii; gestionare
de trusturi şi fonduri; servicii de seifuri şi
depozitare în siguranţă; organizare,
management şi reglementare de probleme
bancare şi financiare; furnizare de conturi de
depozit, conturi de economii şi conturi de
investiţii; brokeraj de asigurări; asigurări de
viaţă; servicii de estimare şi evaluare de
daune; servicii de management de rezerve
de numerar; activităţi imobiliare; agenţii
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în
numele terţilor; servicii de agenţie pentru

obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii
financiare pentru bunurile imobile; evaluare
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare;
dare spre închiriere şi închiriere de spaţii;
încasări de chirii; intermediere pentru şi
furnizare de asigurări pentru clădiri,
proprietăţi, terenuri şi scheme şi sisteme
financiare utilizate pentru achiziţia şi
finanţarea acestora; administrare de imobile şi
afaceri financiare; servicii de strângere de
fonduri în scop de binefacere; organizarea
fondurilor mutuale; constituire de fonduri
mutuale; servicii de gestionare a numerarului;
servicii de factoring; servicii de scontare a
facturilor; servicii de bancomate; servicii de
împrumut; servicii ipotecare; servicii de
brokeraj ipotecar; acordare de împrumuturi
contra garanţii; servicii de oferire de cauţiuni;
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie; servicii de credit; împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare şi
plată de datorii; acordarea de finanţe, schimb
valutar si servicii de transfer de bani; ordine
de plată; compensare de cecuri; organizarea
plăţilor; servicii valutare şi de conversie;
servicii de birou de schimb valutar; servicii
valutare; eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri; plăţi bancare internaţionale;
servicii bancare pentru comercianţi şi private;
activităţi bancare de investiţii; servicii de
investiţii şi de economii; servicii de gestionare
a investiţiilor, inclusiv gestionare de active şi
portofolii; planuri de dividende personale;
servicii în domeniul fondurilor de pensii;
servicii de finanţare pentru întreprinderi,
tranzacţii şi negocieri pe piaţa de capital;
export şi proiecte de finanţare; furnizarea de
capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor; brokeraj de obligaţiuni, titluri
de valore, mărfuri, produse derivate,
instrumente financiare şi contracte la termen;
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servicii de construire şi dezvoltare de pieţe;
servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii
de brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare de
acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de
valoare; servicii de subscriere a acţiunilor;
servicii de împrumut de garanţii; servicii de
încasare a dividendelor; servicii ale unei
întreprinderi de încasare; servicii de
subscriere; servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare
în valori mobiliare; servicii de protecţie;
servicii de planuri de dividende personale;
servicii fiscale; servicii de consiliere,
cercetare şi raportare cu privire la
planificarea şi investirea financiară şi
imobiliară; servicii de management al
investiţiilor si management financiar;
administrare de active şi portofolii; furnizare
de informaţii financiare; servicii de
cercetare în domeniul financiar; servicii în
domeniul fondurilor de pensii; servicii de
transfer electronic de capital şi acţiuni;
păstrare în siguranţă, administrare şi
evaluare de investiţii; servicii de
reprezentare în domeniul garanţiilor; servicii
de păstrare a titlurilor de valoare; servicii de
depozite în case de bani; depozitare de
bunuri de valoare; servicii pentru eliberarea
cărţilor de credit, cartelelor de tranzacţii,
cartelelor de numerar, cartelelor de
certificare de cecuri, cartele de plată şi
carduri de debit; servicii referitoare la cărţi
de credit, cartele de tranzacţii, cartele de
numerar, cartele de certificare de cecuri,
cartele de plată şi carduri de debit; servicii
de înregistrare pentru cărţi de credit, cartele
de tranzacţii, cartele de numerar, cartele de
certificare de cecuri, cartele de plată, carduri
de debit, carduri financiare şi carduri de
achiziţii; servicii pentru înlocuirea cartelelor
şi numerarului; închiriere, dare spre
închiriere şi leasing de echipamente pentru
procesarea cardurilor financiare şi a datelor
referitoare la cele mai sus menţionate;

servicii financiare furnizate prin intermediul
portofelelor electronice şi cartelelor cu cip;
procesare de date referitoare la tranzacţii cu
carduri şi alte tranzacţii legate de plăţi;
furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele de calculatoare şi a
unei reţele internţionale de calculatoare;
furnizare de servicii de informare şi
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, legate de investiţii, impozite şi
asigurări; servicii financiare online; servicii
bancare la domiciliu şi servicii bancare prin
internet; servicii electronice de transfer de
stoc; furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă;
furnizare electronică pentru toate serviciile de
mai sus; servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
lnternet; servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.
38  Te lecomunica ţ i i ;  s e rv ic i i  de
telecomunicaţii care asigură acces şi legături
la Internet şi baze de date computerizate;
fumizare de acces la informaţii despre produse
şi informaţii, servicii şi tranzacţii financiare;
telecomunicaţii de informaţii; transmisie
(acceptare sau refuzare a acestora) în format
electronic; servicii pentru primirea şi
trimiterea mai departe a comenzilor în format
electronic pentru efectuare de tranzacţii cu
privire la probleme financiare; exploatare de
site-uri de internet, transfer electronic de date,
imagini şi documente prin intermediul
terminalelor de calculatoare şi al altor sisteme
de reţele; comunicare de date şi comunicaţii
vocale, servicii de e-mail, fax, telefonie şi
cablu; recepţie, înregistrate, punere în reţea şi
transmisie de date şi informaţii prin
intermediul oricărui aparat electronic, cu cablu
sau de telecomunicaţii sau prin intermediul
calculatorului, prin fibră optică, radio, e-mail,
televiziune, fax, microunde, laser sau satelit;
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furnizare de acces la Internet şi alte sisteme
de reţele electronice şi baze de date; recepţie
şi transmisie de informaţii de la baze de
date; servicii pentru portaluri de
telecomunicaţii; telecomunicaţii electronice;
trimiteri de mesaje prin fax; transmisie de
mesaje şi imagini prin intermediul unei
reţele de calculatoare; închiriere şi leasing
de aparate de telecomunicaţii şi aparate de
comunicaţii; expediere, transmisie şi
recepţie de imagini şi informaţii; servicii de
conferinţă furnizate prin intermediul
Internetului; închiriere de timp de acces la
date computerizate; furnizare de acces
interactiv la reţele de informare
internaţionale de calculatoare pentru
transmisia şi difuzarea unei varietăţi de
informaţii; furnizare de acces online la date
computerizate; furnizare de acces pentru
utilizatori multipli la date computerizate;
servicii de consultanţă cu privire la reţele de
comunicaţii şi reţele electronice (Internet,
telefonie mobilă şi televiziune interactivă);
servicii de consiliere cu privire la tranzacţii
electronice efectuate prin intermediul
Internetului, între terţi; servicii de consiliere
cu privire la toate cele de mai sus.
41 Educaţie şi instruire cu privire la servicii
bancare, financiare, economice şi în
domeniul investiţiilor; publicare de texte
referitoare la probleme bancare, financiare,
economice şi în domeniul investiţiilor;
organizare de conferinţe şi alte evenimente
cu privire la probleme bancare, financiare,
economice şi în domeniul investiţiilor.
42 Furnizare de servicii de informare şi
consultanţă cu privire la software de
calculator şi de baze de date, în legătură cu
accesul clienţilor la servicii bancare, de
investiţii, financiare şi alte servicii;
furnizare de servicii de browser web;
operare de motoare de căutare; software de
calculator; proiectare şi dezvoltare de
sisteme de comerţ electronic şi tranzacţii

electronice pentru conturi personale sau ale
terţilor; dezvoltare de sisteme de transmisie şi
acceptarea sau refuzarea acestora în format
electronic; dezvoltare de sisteme care produc
semnături electronice sau alte date referitoare
la beneficiarii acestora şi verificarea identităţii
acestora; dezvoltare de sisteme pentru
certificarea şi recunoaşterea semnăturilor
electronice; dezvoltare de sisteme pentru
asigurarea securităţii şi imparţialităţii
sistemelor mai sus menţionate; dezvoltare de
sisteme pentru promovarea de produse şi
servicii în medii de comerţ electronic şi de
tranzacţii electronice; dezvoltare de software
şi sisteme pentru procurarea şi dispunerea de
memorie şi/sau timp pentru promovarea de
produse sau servicii; dezvoltare de software şi
sisteme pentru soluţii de informare integrate şi
gestionarea acestora; servicii de programare
pentru calculatoare şi proiectare de software
cu privire la reglarea tranzacţiilor electronice
prin lnternet; dezvoltare de software şi sisteme
cu privire la sisteme de puncte de vânzare
electronice (ePOS); servicii în domeniul
calculatoarelor; dezvoltare de reţele de
calculatoare; programare pentru calculatoare;
servicii de consiliere şi diseminare de studii
tehnice cu privire la reţele de informare şi
electronice (Internet, telefonie mobilă şi
televiziune interactivă); dezvoltarea de medii
de comerţ electronic, furnizare de servicii de
securitate pentru tranzacţii computerizate;
furnizare de consiliere cu privire la toate cele
mai sus menţionate.
45 Servicii juridice cu privire la probleme
bancare, financiare, economice şi de investiţii;
servicii juridice cu privire la impozite şi
probleme economice; servicii de autenticitate
şi recunoaştere, toate furnizate prin Internet cu
ajutorul semnăturilor electronice sau al altor
date aferente beneficiarilor acestora pentru
verificarea identităţii lor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05349
(151) 23.07.2010
(732) OLYMPIC CASINO EESTI AS,

Kreutzwaldi 23, 10147, TALLINN
ESTONIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

OLYMPIC ONLINE

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, roşu, roşu închis

(300) Prioritate invocată:
 /27.01.2010/EE
  
(531) Clasificare Viena:270503;
270509;
270524;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de computer (software
descărcabil); programe de computer
(înregistrate); software de computer
(înregistrat); sisteme de procesare a
informaţiilor şi datelor; programe de
computer (software) pentru folosirea în
legătură cu managementul, organizarea şi
derularea pariurilor şi jocurilor de noroc
multiplayer şi a altor tipuri de jocuri pe
Internet şi prin alte medii digitale; software
de computer descărcabil de pe Internet;
publicaţii electronice puse la dispoziţie

online având ca sursă baze de date sau Internet
(descărcabile).Clasa 28:
28 Jocuri, accesorii pentru jocuri, jucării.
35 Administrarea afacerilor referitoare la
jocuri, pariuri şi jocuri de noroc, la locuri
pentru pariuri şi jocuri de noroc (comunităţi de
pariuri şi jocuri de noroc), la jocuri, pariuri şi
jocuri de noroc on-line via Internet sau alte
medii digitale.
36 Servicii financiare şi monetare referitoare
la jocuri, pariuri şi jocuri de noroc.
38 Furnizarea de acces de utilizator la baze de
date pentru jocuri, pariuri şi jocuri de noroc;
furnizare de servicii de net şi Internet, inclusiv
furnizarea accesului la reţele de computer, la
reţele de jucători locale şi globale;
telecomunicaţii, inclusiv furnizarea de acces la
baze de date, oferind uzufruct (drept de
folosire) la baze de date.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; instruire şi educaţie în
oferirea de access de utilizator la baze de date
pentru a paria, a juca jocuri sau jocuri de
noroc; instruire şi educaţie în telecomunicaţii
pentru furnizarea de acces la reţele de
computer, reţele de jucători locale şi globale;
instruire şi educaţie în furnizarea accesului la
baze de date şi în oferirea de uzufruct (drept
de folosire) la baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05348
(151) 23.07.2010
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

PENICILINA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05347
(151) 23.07.2010
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.

Valea Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi,
707410, IAŞI ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV PENICILINA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05346
(151) 23.07.2010
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.

Valea Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi,
707410, IAŞI ROMANIA 

(540)

CLUBUL FEMININ DE VOLEI
PENICILINA IAŞI

  

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

35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05350
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Str.

Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPTICLAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare şi produse naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05351
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Str.

Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OMEGAVITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare şi produse naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05352
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L.,

Str. Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3,
sector 5,  BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

VIVAX
  

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

5 Produse farmaceutice, veterinare şi
igienice; suplimente alimentare şi produse
naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05353
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L.,

Str. Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3,
sector 5,  BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ENERGOMAX
  

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

5 Produse farmaceutice, veterinare şi
igienice; suplimente alimentare şi produse
naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05354
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L.,

Str. Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3,
sector 5, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

OSTEOCOMPLEX

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

5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare şi produse naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05355
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Str.

Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SANIVEN
  

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

5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare şi produse naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05356
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Str.

Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DORMIR FORTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare şi produse naturiste
cu rol antioxidant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05357
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L.,

Str. Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MEDITERANEO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi
igienice; suplimente alimentare şi produse
naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05358
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L.,

Str. Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NORMOGLU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi
igienice; suplimente alimentare şi produse
naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05359
(151) 23.07.2010
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Str.

Mihai Vodă nr. 15, et. 2, ap. 3, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CALMOCALM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare şi produse naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05362
(151) 23.07.2010
(732) S.C. NORAD S.R.L., Str. Drobeta nr.

85, Judetul Timis, , TIMISOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  G A B R I E L A
CECI U-CONSULTANTA I N
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, jud. Timiş
TIMISOARA

(540)

mokit

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

  
(531) Clasificare Viena:050701;
270508;
290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05363
(151) 23.07.2010
(732) S.C. JESOL DOLCE RO S.R.L.,

Str. 13 Decembrie nr. 36, judeţul
Timiş, 305500, LUGOJ ROMANIA

(740) C A B I N E T  G A B R I E L A
CECIU-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, jud. Timiş
TIMISOARA

(540)

POLDO

(591) Culori revendicate:alb, negru, mov,
maro, grena, verde, galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020111;
270502;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05364
(151) 23.07.2010
(732) BREBENAR PETRU TIBERIU,

B-dul Decebal, bl. D, sc. C, ap. 10,
judeţul Hunedoara, 330169, DEVA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  G A B R I E L A
CECIU-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, jud. Timiş
TIMISOARA

(540)

davos

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118;
261301;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05365
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ANA HOTELS S.A., Bdul.

Poligrafiei nr. 1C, et. 1, birou nr. 9,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CAFE ATHENEE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05366
(151) 26.07.2010
(732) GHELMEGEANU BOGDAN

ANDREI, Str. Burdujeni, nr. 6, bl.
N11, sc. D, et. 2, ap. 46, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iHOME Corporate Romania.ro
  
(531) Clasificare Viena:200507;
270511;
270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelui 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 de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05367
(151) 26.07.2010
(732) S.C. SOUTH CARPATHIAN

TRAVEL CENTER S.R.L., Str.
Braşovului, nr. 41, Sat Prejmer, Jud.
Bra şov ,  COM .  PREJMER
ROMANIA 

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

(540)

carpathian travel center

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

  
(531) Clasificare Viena:060104;
270508;
290114;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05370
(151) 26.07.2010
(732) S.C. EUROSPORT DHS S.A., Str.

Santuhalm nr. 35 A, judeţul
Hunedoara ,  330004,  DEVA
ROMANIA 

(540)

City trekking
  

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

12 Biciclete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05371
(151) 26.07.2010
(732) S.C. EUROSPORT DHS S.A., Str.

Santuhalm nr. 35 A, judeţul
Hunedoara ,  330004,  DEVA
ROMANIA 

(540)
KREIDLER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Biciclete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05372
(151) 26.07.2010
(732) S.C. EUROSPORT DHS S.A., Str.

Santuhalm nr. 35 A, judeţul
Hunedoara, 330004, DEVA
ROMANIA 

(540)

City line
  

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

12 Biciclete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05374
(151) 26.07.2010
(732) B A D U L E S C U  S T E F A N

ALEXANDRU, Str. Otelesti nr.
64B, Judeţul Argeş, 117715,
ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(732) ROSULESCU STAFAN DAN, Str.
Negru Vodă, bl. E3, sc. A, et. 1, ap.
4, Jud. Argeş, 110081, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

OFFICE
  

(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,

compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05382
(151) 26.07.2010
(732) S.C. SPORTING CLUB S.A., Str.

Decebal nr.1, Judeţul Vaslui, 730227,
VASLUI ROMANIA 

(540)

SCVS

(591) Culori revendicate:verde (pantone 364
C)

  
(531) Clasificare Viena:270517;
290103;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Tipărituri, fotografii, forme de tipar. 
24 Ţesături şi produse textile neincluse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
26 Panglici, nasturi, capse, copci.
27 Covoare, preşuri alte articole de
pardoseală, tapet cu excepţia celui textil.
28 Articole de gimnastică şi sport;
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate.
41 Activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05378
(151) 26.07.2010
(732) C L A N T A U  V A L E N T I N

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Sat Varsatura,
judeţul Vrancea, COMUNA
JARISTEA ROMANIA 

(540)

Don Valentino

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

  
(531) Clasificare Viena:050304;
110302;
260124;
290115;  

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

33 Vinuri.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor viticole (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05383
(151) 26.07.2010
(732) CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL

CFR 1933 TIMISOARA, Aleea
Pădurea Verde nr. 2, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Leoparzii Vişinii CLUBUL SPORTIV de
FOTBAL CFR 1933 TIMOŞOARA

(591) Culori revendicate:alb, vişiniu
  
(531) Clasificare Viena:030104;
180112;
240119;
250501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive, fotbal.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05390
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ASTORIA S.R.L., Şos. de

Centură nr 5-6, judeţul Ilfov,
070440, COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

ASTORIA

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260409;
260715;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05376
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ALON SOLUTIONS S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 50, et. 2, biroul
nr. 11, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Proctonol wetwipe (Proctonol şerveţel
umed)

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 7462), roşu (Cod Pantone 485
C), gri închis (gray10c), gri deschis
(cool gray 8c)

  
(531) Clasificare Viena:260103;
270509;
270510;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05377
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ALON SOLUTIONS S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 50, et. 2, biroul nr.
11, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BACTOWIPE

(591) Culori revendicate:verde (Cod Pantone
349 C)
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(531) Clasificare Viena:050313;
260418;
260424;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05379
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

nr. 65-67, sector 1, 011465,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TTR TÂRGUL DE TURISM AL
ROMÂNIEI

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
verde

  

(531) Clasificare Viena:011524;
060104;
260424;
270517;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizare de târguri şi expoziţii cu scop
publicitar şi comercial.
41 Organizare de târguri şi expoziţii cu scop
cultural şi educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05380
(151) 27.07.2010
(732) S.C. IMOBILIARE 24 DIGITAL

SOLUTIONS S.R.L., Str. Thomas
Masaryk nr. 28, corp A, parter, ap. 1,
sector 2, 020986, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, B-dul. Republicii bl.
212, sc. D, ap. 11, Jud. Argeş PITEŞTI

(540)

titirez.ro

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:210125;
260205;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
de cercetare industrială; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.
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 05391
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ASTORIA S.R.L., Şos. de

Centură nr 5-6, judeţul Ilfov, 070440,
COMUNA CHIAJNA ROMANIA 

(540)

AT AUGSBURG

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260418;
260424;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05392
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ASTORIA S.R.L., Şos. de

Centură nr 5-6, judeţul Ilfov,
070440, COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

ASTRO

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270508;
270517;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05381
(151) 26.07.2010
(732) S.C. CARPATICA ASIG S.A., Str.

Autogării nr. 1, judeţul Sibiu, 550135,
SIBIU ROMANIA 

(540)

CARPATICA ASIG GRUP FINANCIAR
CARPATICA

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(Cod Pantone 3305)

  
(531) Clasificare Viena:060104;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05393
(151) 26.07.2010
(732) ASOCIATIA GENERALA A

V A N A T O R I L O R  S I
PESCARILOR SPORTIVI DIN
ROMANIA, Calea Moşilor nr. 128,
sector 1, 020882, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AGVPS ROMANIA

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

  
(531) Clasificare Viena:030407;
030413;
030910;
090115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive prin pescuit sportiv
competiţional.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05384
(151) 26.07.2010
(732) S . C .  E T  G I L L Y  S O Y

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Juverdeanu nr. 85, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Djili

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

  
(531) Clasificare Viena:030715;
260115;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite; sărate şi nesărate, de
floarea soarelui şi dovleac, alune păjite, fistic;
extracte din fructe, legume, conservate, uscate
şi fierte, 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, seminţe
neprăjite în special seminţe de floarea soarelui
şi dovleac, alune, fistic,arahide; alimente
pentru alimente pentru animale.
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate mai sus (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod;
publicitate în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05385
(151) 26.07.2010
(732) S . C .  E T  G I L L Y  S O Y

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Juverdeanu nr. 85, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Djiji

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

  

(531) Clasificare Viena:030715;
260115;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite; sărate şi nesărate, de
floarea soarelui şi dovleac, alune păjite, fistic;
extracte din fructe, legume, conservate, uscate
şi fierte, 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, seminţe
neprăjite în special seminţe de floarea soarelui
şi dovleac, alune, fistic,arahide; alimente
pentru alimente pentru animale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate mai sus (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05396
(151) 26.07.2010
(732) CLUB SPORTIV TERMO

DROBETA TURNU SEVERIN, Str.
Nicolae Iorga nr. 1, judeţul Mehedinţi,
, DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

CLUB SPORTIV TERMO DROBETA
TURNU SEVERIN
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05397
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ARCHIVIT S.R.L., DN-CB

nr. 316, Biroul 1, judeţul Ilfov, ,
COM GLINA ROMANIA 

(540)

ARCHIVIT

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260409;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de organizare şi gestionare a
unei baze de date (arhivare).
38 Servicii de accesare a documentelor
depozitate.
39 Servicii de transport şi depozitare
documente pentru arhivare.
42 Servicii de arhivare electronică a
documentelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05387
(151) 26.07.2010
(732) S.C. ICEBURG DISTRIBUTIE

S.R.L., Şos Bucuresti nr. KM 5,
jude ţu l  Giurg iu ,  GIURGIU
ROMANIA 

(540)

AMARETTO BY ICEBURG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05389
(151) 26.07.2010
(732) S . C .  A U G S B U R G

INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Sat Chiajna, Şoseaua de Centură nr.
5-6, Tarlaua 70, Parcelele 8 şi 9,
Judeţul Ilfov, 070440, COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(540)

PERFEKT auto TINICHIGERIE
VOPSITORIE CAROSERIE

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:180123;
270508;
270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

(210) M 2010 05388
(151) 26.07.2010
(732) S.C. TOTALSOFT S.A., Intrarea

Pristolului nr. 7, et. 1, ap. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHARISMA

(591) Culori revendicate:gri intens
(pantone 425 C), albastru (pantone
cyan C), gri pal (pantone cool gray
3C )

  
(531) Clasificare Viena:260416;
270508;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe pentru calculator. 
35 Publicitate; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05398
(151) 27.07.2010
(732) S.C. GOLDEN LAKE S.R.L., Str.

Partizanilor nr. 9, Judeţul Constanţa,
900204, CONSTANŢA ROMANIA

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

(540)

HOTEL ROMANTIC
  

(531) Clasificare Viena:010104;
010302;
270508;
270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05399
(151) 27.07.2010
(732) S.C. EUROTECHNIK MEDIA

S.R.L., Str. Baicului nr. 80, corp C 37,
et. 1, sector 2, 021784, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TCM MANIA
  (531) Clasificare Viena:270515;
270517;  
(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 referitoare la acestea;
servicii de analiză şi cercetare industrială,
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05400
(151) 27.07.2010
(732) S.C. EUROTECHNIK MEDIA

S.R.L., Str. Baicului nr. 80, corp C
37, et. 1, sector 2, 021784,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TCM eurotechnik MEDIA
  

(531) Clasificare Viena:260418;
270509;
270510;
270517;  
(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 referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05406
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman

nr. 116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMEDY MALL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05401
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman nr.

116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMEDIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05402
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman nr.

116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SERVICIUL ROMAN DE COMEDIE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05407
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman

nr. 116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMEDY SHOW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05403
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman

nr. 116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SERVICIUL DE COMEDIE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05404
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman nr.

116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENTIA DE COMEDIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05405
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman nr.

116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FAN FACTORY
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05408
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman

nr. 116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIVERTIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05409
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman

nr. 116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIVERSIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05410
(151) 27.07.2010
(732) GRECU ARHIRE, Str. Caraiman nr.

116, ap. 3, sector 1, 011564,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIVERTISLAND
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05411
(151) 27.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

(540)

RENOWA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05412
(151) 27.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str.

Uzinelor nr. 3, judeţul Bihor,
410605, ORADEA ROMANIA 

(540)

ROLPLAST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05413
(151) 27.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str.

Uzinelor nr. 3, judeţul Bihor,
410605, ORADEA ROMANIA 

(540)

DECORATIVA MESERIASULUI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05414
(151) 27.07.2010
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

(540)

ADEPLAST PROJECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05415
(151) 27.07.2010
(732) A S O C I A T I A  R O A D E L E

P A M A N T U L U I ,  S t r .  1 3
Decembrie, nr. 48, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
ROADELE PĂMÂNTULUI

 
(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.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 05416
(151) 27.07.2010
(732) S.C. NBM S.A., Str. Principală, nr.

151, Jud. Braşov, , SERCAIA
ROMANIA 

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

(540)

CĂMĂRILE CETĂŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05417
(151) 27.07.2010
(732) S . C .  A D O  H I - T E C H

SOLUTIONS S.R.L., Str. Caloian
Judeţu, nr. 17, bl. B4C, sc. B, et. 8,
ap. 103, cam. 1, sect. 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ADO

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260409;
260418;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05418
(151) 27.07.2010
(732) S . C .  A D O  H I - T E C H

SOLUTIONS S.R.L., Str. Caloian
Judeţu, nr. 17, bl. B4C, sc. B, et. 8,
ap. 103, cam. 1, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:0315;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05419
(151) 27.07.2010
(732) S.C. PRODACH TRADE S.R.L., Str.

Dr. Ioan Raţiu, nr. 17, Jud. Cluj, ,
TURDA ROMANIA 

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

(540)

prodach

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:070124;
270508;
290101;  
(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.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie; asfalt, smoală, bitum;
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05420
(151) 27.07.2010
(732) S.C. BRENDA CONSULT S.R.L.,

Intrarea Principală, nr. 289B, Sat
Bucov, Jud. Prahova, , COM.
BUCOV ROMANIA 

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

(540)

FENECE Românul Gospodar

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260104;
270112;
290103;  
(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; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05422
(151) 27.07.2010
(732) S.C. ECORECA SERVICE S.R.L.,

Bd. Mamaia nr. 292, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

ECORECA food service

(591) Culori revendicate:galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:050520;
270508;
270509;
270510;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; mâcare pentru animale,
malţ.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05423
(151) 27.07.2010
(732) S . C .  E T  G I L L Y  S O Y

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Juverdeanu nr. 85, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

...în punga albastra cu papagal...de care
te bucuri!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite şi sărate de floarea soarelui
şi dovleac, alune prăjite, fistic,extracte din
fructe, legume, conserve uscate şi fierte;
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; seminţe
neprăjite şi nesărate de floarea soarelui şi
dovleac, alune, fistic, arahide şi alte produse
nuts; alimente pentru animale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29,30,31,32 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate în presa scrisă, radio, TV şi
stradală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05424
(151) 27.07.2010
(732) S.C. KARMA CRIMPEX S.R.L.,

Str. Scheiul de Sus nr. 4, sector 2,
722222, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOKARMA
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(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05425
(151) 27.07.2010
(732) S.C. KARMA CRIMPEX S.R.L.,

Str. Scheiul de Sus nr. 4, sector 2,
722222, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

www.autokarma.ro

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05426
(151) 27.07.2010
(732) S.C. KARMA CRIMPEX S.R.L.,

Str. Scheiul de Sus nr. 4, sector 2,
722222, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTO KARMA piese auto import

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:250503;
270509;
270510;
270511;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05449
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

COMITAZONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05427
(151) 27.07.2010
(732) S.C. SILK WORKSHOP S.R.L.,

Calea Moşilor nr. 221, bl. 31 A, sc.
2, et. 6, ap. 56, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Portobello

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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 05437
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

LEDOSON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05438
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

RIVLEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05439
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

DULOPRES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05428
(151) 27.07.2010
(732) MUNTEANU MIRCEA, Str. Luica

nr. 17, bl. 5, sc. B, et. 8, ap. 115,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SOTTO INTESO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Discuri, CD-uri, casete audio/video
înregistrate.
41 Servicii oferite de o formaţie muzicală
incluse în această clasă; înregistrare discuri,
CD-uri, casete audio/video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05429
(151) 27.07.2010
(732) NISIF CARLA MANUELA, Bd.

Republicii bl. 20, sc. C, et. 3, ap. 10,
judeţul Caraş - Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

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

(540)

HAWKENING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05430
(151) 27.07.2010
(732) BUCIUTA ALICE IULIA

CONSTANTA, Drumul Fermei nr. 18
E, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

marea dragoste
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(591) Culori revendicate:vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:270510;
290107;  
(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 05440
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

XIOZANE

  

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05441
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

XELIP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05468
(151) 27.07.2010
(732) G B FORTE CONSULTING S.R.L.,

Str. Prevederii, nr. 14-18, vila 28, sect.
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

FASON
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(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05450
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

GETABEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05469
(151) 27.07.2010
(732) CSC PHARMACEUTICALS

HANDELS GMBH, Gewerbestrasse
18-20, AT 2102, BISAMBERG
AUSTRIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BRONCHOSTEINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, şi anume, produse
farmaceutice pentru tratamentul bolilor
respiratorii şi pentru tratamentul tusei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05451
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

TELOZIDEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05431
(151) 27.07.2010
(732) U N I V E R S I T A T E A

ROMANO-AMERICANA, Bd.
Expoziţiei, nr. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

e REBE

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270112;
270521;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
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.
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 05470
(151) 27.07.2010
(732) CSC PHARMACEUTICALS

HANDELS GMBH, Gewerbestrasse
18-20, AT 2102, BISAMBERG
AUSTRIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

TROSICAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05452
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

TEZODEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05442
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

LEPTEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05448
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

DIOMET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05432
(151) 27.07.2010
(732) ASOCIATIA SPORTIVA BOX

C L U B  S T E F A N  E M I L
STOICESCU, Str. Muncii nr. 19,
judeţul Buzău, 120225, BUZĂU
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA SPORTIVA BOX CLUB
STEFAN EMIL STOICESCU BOX
FOTBAL
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(531) Clasificare Viena:210301;
210323;
260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05447
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

FORMISTAR XR
  

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05433
(151) 27.07.2010
(732) S . C .  I N S T I T U T U L  D E

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

(540)

Mel - prop

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment nutritiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05454
(151) 27.07.2010
(732) S.C. LECH LACTO S.R.L., Str.

Gheorghe Pop de Basesti bl. 3, sc. D,
ap. 15, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420173, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

LACTATE LECHINTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 1/2010

(210) M 2010 05471
(151) 27.07.2010
(732) BELLA BULGARIA AD, Str. 9

Momchil Voivoda, 4003, PLOVDIV
BULGARIA 

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

(540)

Brilliant

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

  
(531) Clasificare Viena:020901;
050520;
110105;
270508;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Maioneză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05434
(151) 27.07.2010
(732) S . C .  I N S T I T U T U L  D E

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

(540)

Mel - royal
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment nutritiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05443
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)
GLITACT

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05455
(151) 27.07.2010
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

Moana
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(531) Clasificare Viena:080118;
261113;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05435
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

XELITABYN

  

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05436
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

KILEPAR
  

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05444
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

DIOGLIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05472
(151) 27.07.2010
(732) IAKAB BENIAMIN, Nr. 180, Jud.

Timiş, , LOC. UTVIN ROMANIA 
(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo

Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

TIMFLEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilă, în special saltele şi somiere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de mobilier, în special a saltelelor
şi somierelor, permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05445
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

BROPYR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05446
(151) 27.07.2010
(732) ASTRAZENECA AB, , SE-151 85,

SODERTALJE SUEDIA 
(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)

ZOCIDEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05473
(151) 27.07.2010
(732) S.C. AGENTIA DE VISE S.R.L.,

Str. Nicolae Filipescu, nr. 53-55, et. 5,
cam. 85,87, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRUCIADA CULTURII LUPTĂ
PENTRU FRUMOS

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
portocaliu, maro, albastru
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(531) Clasificare Viena:020102;
020123;
030719;
160303;
200115;
220115;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05482
(151) 28.07.2010
(732) S . C .  A G R O A L I M

DISTRIBUTION S.R.L., Calea
Vitan nr. 242, Lot. 3, Corp C 17,
Etaj 2 si 3, sector 3, 031301,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

minut pentru cunoscători

  
(531) Clasificare Viena:110105;
110309;
170102;  

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05476
(151) 28.07.2010
(732) S . C .  G E N E S I S

INTERNATIONAL S.A., Calea 13
Septembrie nr. 192, sector 5,
050733, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

GENESIS INTERNATIONAL . . . aşa
se concep drumurile.

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:261112;
270508;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05483
(151) 28.07.2010
(732) S.C. AGROALIM DISTRIBUTION

S.R.L., Calea Vitan nr. 242, Lot. 3,
Corp C 17, Etaj 2 si 3, sector 3,
031301, BUCURESTI ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

minut pentru profesionişti
  
(531) Clasificare Viena:110105;
110309;
170202;  
(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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05477
(151) 28.07.2010
(732) S.C. ROLLIT PRODIMPEX

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr.
126B, judeţul Ilfov, 077190,
C O M U N A  V O L U N T A R I
ROMANIA 

(540)

P CONSAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate conservării
alimentelor.
30 Ingrediente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05478
(151) 28.07.2010
(732) S.C. OUA DE TARA S.R.L., Str.

Baloteşti nr. 81 B, judeţul Argeş,
110328, PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Ouă de ţară

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

  
(531) Clasificare Viena:010306;
030703;
060708;
270508;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05456
(151) 27.07.2010
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL
S.R.L., Str.Stefan Negulescu nr.6A,
sector 1 BUCURESTI

(540)

Cuore
  

(531) Clasificare Viena:050519;
050716;
080115;
260409;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

de birou în domeniu. 
43 Servicii de alimentaţie publică; gelaterie,
cofetărie; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05457
(151) 27.07.2010
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

Malaga
  
(531) Clasificare Viena:050710;
110302;
260409;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 05484
(151) 28.07.2010
(732) IURIA IONUT VASILE, Str.

Nucului nr. 55, bl. 1A, sc. B, ap. 9,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) SERGIU ŢÎRA, Str. Anastasie
Panu nr. 20, bl. C 15, sc. 1, ap. 33,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(732) MARGHIOL NICOLAE, Aleea
Bucovina nr. 4, bl. F 3, sc. B, et. 4,
ap. 19, Judeţul Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA 

(732) PETROVICI ALEXANDRU, Str.
Avram Iancu nr. 45, bl. L102, sc. C,
et. 2, ap. 37, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) ENESCU ELIS BIANCA, Sat
Vulcana de Sus, Str. Codrului nr. 3,
Judeţul Dâmboviţa, , COMUNA
VULCANA-BAI ROMANIA 

(540)

Asociatia cele mai FRUMOASE SATE
DIN ROMANIA

  
(531) Clasificare Viena:030701;
050520;
060711;
240109;
240110;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05458
(151) 27.07.2010
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

Minuto
  
(531) Clasificare Viena:270113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05459
(151) 27.07.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A.,

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

(740) CABINET DE AVOCATURA &PI
ANDRA MUSATESCU, Drumul
Taberei nr.71, bl.TD 42, ap.28,
sector 6 BUCURESTI

(540)

Scandia food

  
(531) Clasificare Viena:241116;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05479
(151) 28.07.2010
(732) S.C. ROX DAVI 2007 S.R.L., Str.

Lapusului nr. 53, bl. X99, ap. 12,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

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

(540)

ATOMIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice inclusiv băuturi
răcoritoare, băuturi energizante, băuturi pe
bază de zer, băuturi izotonice, hipertonice şi
hipotonice (utilizate şi/sau după cum sunt
solicitate de către atleţi); bere, bere din malţ,
bere de grâu, porter, bere ale, bere stout şi
bere lager; băuturi nealcoolice din malţ; ape
minerale şi gazoase; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri, esenţe şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor precum
tabletele efervescente (suc de fructe) şi prafuri
efervescente pentru băuturi şi cocktailuri
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
băuturi alcoolice calde şi mixte, inclusiv
băuturi energizante alcoolice, vin fiert şi
băuturi lactate mixte; băuturi alcoolice cu
conţinut de malţ, lichior de malţ; vinuri,
spirtoase şi lichioruri; preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor; cocktailuri şi
aperitive pe bază de băuturi spirtoase sau vin;
băuturi cu conţinut de vin.
43 Servicii de aprovizionare cu alimente şi
băuturi, inclusiv servicii de bar, cafenele,
bufet expres, cantine, restaurante cu servire
rapidă şi permanentă, restaurante, restaurante
cu autoservire; servire de alimente şi băuturi;
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cazare temporară incluzând hoteluri,
pensiuni, tabere de vacanţă, case de vacanţă,
moteluri; servicii de rezervare a locurilor de
cazare; exploatarea de cămine pentru
îngrijirea animalelor; închiriere de clădiri
transportabile, baruri şi corturi; închiriere de
scaune, mese, pânzeturi pentru masă,
sticlărie şi echipamente de bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05480
(151) 28.07.2010
(732) S.C. ADA & BABU S.R.L., Nr. 67,

cam. 2, Jud. Bihor, , COM.
COPĂCEL ROMANIA 

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

(540)
CONTROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice inclusiv băuturi
răcoritoare, băuturi energizante, băuturi pe
bază de zer, băuturi izotonice, hipertonice şi
hipotonice (utilizate şi/sau după cum sunt
solicitate de către atleţi); bere, bere din malţ,
bere de grâu, porter, bere ale, bere stout şi
bere lager; băuturi nealcoolice din malţ; ape
minerale şi gazoase; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri, esenţe şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor
precum tabletele efervescente (suc de fructe)
şi prafuri efervescente pentru băuturi şi
cocktailuri nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
băuturi alcoolice calde şi mixte, inclusiv
băuturi energizante alcoolice, vin fiert şi
băuturi lactate mixte; băuturi alcoolice cu

conţinut de malţ, lichior de malţ; vinuri,
spirtoase şi lichioruri; preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor; cocktailuri şi
aperitive pe bază de băuturi spirtoase sau vin;
băuturi cu conţinut de vin.
43 Servicii de aprovizionare cu alimente şi
băuturi, inclusiv servicii de bar, cafenele,
bufet expres, cantine, restaurante cu servire
rapidă şi permanentă, restaurante, restaurante
cu autoservire; servire de alimente şi băuturi;
cazare temporară incluzând hoteluri, pensiuni,
tabere de vacanţă, case de vacanţă, moteluri;
servicii de rezervare a locurilor de cazare;
exploatarea de cămine pentru îngrijirea
animalelor; închiriere de clădiri transportabile,
baruri şi corturi; închiriere de scaune, mese,
pânzeturi pentru masă, sticlărie şi echipamente
de bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05460
(151) 27.07.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

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

(740) ANDRA MUSATESCU, Str. Drumul
Taberei nr. 71, bl. TD 42, ap. 28,
sector 6 BUCUREŞTI

(540)

Scandia food VIAŢĂ PLINĂ DE
SAVOARE!
  
(531) Clasificare Viena:241116;
270508;
270509;
270510;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05481
(151) 28.07.2010
(732) S.C. RUROM COM S.R.L., Str.

Saturn nr. 1, bl. C, sc. B, et. 4, ap.
37, Jud. Dâmboviţa, , MORENI
ROMANIA 

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

(540)

PAPARUDE

  
(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; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05495
(151) 28.07.2010
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

IMent

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05496
(151) 28.07.2010
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.,

Str. Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi,
700506, IAŞI ROMANIA 

(540)

DataClime
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05497
(151) 28.07.2010
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.,

Str. Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi,
700506, IAŞI ROMANIA 

(540)

PlusTrafic

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05461
(151) 27.07.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

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

(740) ANDRA MUSATESCU, Str. Drumul
Taberei nr. 71, bl. TD 42, ap. 28,
sector 6 BUCUREŞTI

(540)

Scandia food VIAŢĂ PLINĂ DE
SAVOARE!

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
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(531) Clasificare Viena:241116;
270508;
270509;
270510;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05462
(151) 27.07.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A.,

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

(740) CABINET MUSATESCU ANDRA
OANA, Str. Drumul Taberei nr. 71,
bl. TD42, sc. 1, et. 4, ap. 28, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

Scandia food

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
galben

  
(531) Clasificare Viena:241116;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05463
(151) 27.07.2010
(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)
HOFF

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

6 Ţevi de cupru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05453
(151) 27.07.2010
(732) TRADUS ALLEGRO AG ,

Baarerstrasse 2, CH-6300, ZUG
ELVETIA 

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

(540)

Trendzone

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi/sau reproducerea sunetelor, imaginilor
şi/sau datelor; hardware şi firmware de
computer; software de computer pentru
operarea/exploatarea unei pieţe şi/ saua unui
forum social online (computer software
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relating to the operation of an on line social
forum and/or marketplace); înregistrări
sonore şi video; carcase, recipiente, piese şi
accesorii pentru toate articolele menţionate
mai sus.
35 Operarea/exploatarea unei pieţe online
(operating online marketplace) pentru
negocierea tranzacţiilor comerciale între
terţi în schimburi (swapping), vânzări şi
cumpărărări de produse, servicii şi/sau
afaceri imobiliare; furnizarea online de
spaţiu publicitar pentru alţii; servicii de
mică publicitate (classified advertising
services); furnizarea de servicii on line de
mică publicitate; servicii de publicitate şi
promoţionale; servicii de comparare a
preţurilor; furnizarea de soluţii de magazine
on line pentru terţi; furnizarea de soluţii on
line de stocare pentru terti (providing
online-store solutions for third parties);
servicii de reţele de socializare pentru terţi
(social netweorking for hird parties);
operarea/exploatarea unui forum de discuţii
online; furnizarea unui spaţiu multimedia on
line unde terţii pot să încarce, acceseze,
comenteze şi să evalueze conţinuturi de tip
text, grafic, fotografic, video şi/sau audio;
servicii de informaţii în legătura cu
serviciile menţionate mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; furnizarea de
bloguri, forumuri, galerii foto, camera de
conversaţii (chat rooms) Şi de panouri de
ştiri electronice (electronic bulletin boards)
online pentru transmiterea şi răspândirea de
mesaje printre utilizatori; transmiterea şi
distribuirea (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi sonore; servicii
de portal de Internet; informaţii, sfaturi şi
consultanţă în legătură cu serviciile mai sus
menţionate.
42 Servicii de găzduire şi administrare a
website-urilor; reactualizare de software
pentru computer; analiza de sisteme
informatice; instalare de software pentru

computer; furnizarea de baze de date via
internet; compilarea datelor în baze de date
computerizate; elaborarea de programe de
calculator, sistematizare de date în baze de
date computerizate; creare şi întreţinere de
web site-uri pentru alţii; creare şi întreţinere
de sisteme de relaţii cu clienţii via internet. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05485
(151) 28.07.2010
(732) EUGEN DAVID, Str. Arieşului, nr.

10, Jud. Alba, , CAMPENI
ROMANIA 

(540)
IZVORUL LUCIA

  
(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 05486
(151) 28.07.2010
(732) ORIENT BEST QUALITY S.R.L.,

Sos. Centurii, nr. 8A, birou 2, Jud.
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270502;
270524;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Materiale de construcţie metalice;
construcţii metalice transportabile; uşi
metalice, garnituri şi accesorii de uşi
metalice; articole de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; tuburi metalice; mobilier metalic,
garnituri şi accesorii de mobilă metalică,
coşuri metalice.
11 Aparate de încălzire, colectoare solare;
instalaţii şi obiecte sanitare cuprinse în
această clasă.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
tuburi rigide nemetalice pentru construcţii;
construcţii transportabile nemetalice; uşi
nemetalice, panouri, rame, tocuri de uşi
nemetalice; monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame, etajere; uşi, uşi
MDF; garnituri şi accesorii de uşi
nemetalice; 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 05487
(151) 28.07.2010
(732) S.C. WIRAX S.R.L., Nr. 179, Jud.

Bihor, 417075, COM. BORŞ
ROMANIA 

(540)

Wirax

  
(531) Clasificare Viena:180108;
270502;
270504;
270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Utilaje agricole, piese de schimb şi accesorii
pentru utilaje agricole.
35 Regruparea în avantajul terţilor a utilajelor
agricole, a pieselor de schimb şi accesoriilor
pentru utilajele agricole (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05488
(151) 28.07.2010
(732) ASOCIATIA DE PESCARI

TAMINA, Str. Olimpului, nr. 24,
ap. 1, sect. 4, 040198, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAMINA ASOCIATIA DE PESCARI

(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:030901;
060102;
260307;
270503;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05489
(151) 28.07.2010
(732) DORU DRAGOMIR, Str. Calea 13

Septembrie nr. 222, bl. V52, ap. 32,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

(732) C A T A L I N  F L O R I N T I U
VARZARU, Str. Negustori nr. 27,
corp B, ap. 1, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ROLAND CATALIN PENA, B-dul
Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 5, ap. 141,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) GEORGE DAMIAN MOCANU, Str.
Stânjeneilor, nr. 4, bl. 62, sc. 1, ap. 46,
sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
ziuaveche.ro

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05491
(151) 28.07.2010
(732) MUSTIUC SEBASTIAN VLAD,

Str. Decebal, bl. 301, sc. H, et. 3, ap.
5, Jud. Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

(540)

SEBASTIAN CRAYN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05492
(151) 28.07.2010
(732) MUSTIUC SEBASTIAN VLAD,

Str. Decebal, bl. 301, sc. H, et. 3, ap.
5, Jud. Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

(540)

BRYAN WILLSON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05493
(151) 28.07.2010
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL MANGALIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Materiale publicitare pe CD ROM, casete
video şi orice suport magnetic.
16 Materiale publicitare pe suport de hârtie;
fotografii, papetărie, articole de birou.
35 Servicii de publicitate şi reclamă internă şi
externă prin mass-media, audio şi alte
materiale promoţionale în scopul dezvoltării
turismului în zonă; realizarea şi difuzarea de
materiale publicitare, atât în ţară cât şi în
străinătate; servicii de editare şi redactare
pentru texte, altele decât cele publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
manifestări şi diverse evenimente în aer liber.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05494
(151) 28.07.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str.

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

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

(540)

GOSPO BLONDA CARE STINGE
SETEA

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020101;
250303;
251201;
260725;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05507
(151) 28.07.2010
(732) FEDERATIA CRESCATORILOR

DE PORUMBEI DIN ROMANIA,
Str. Făgăraş nr. 19, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FEDERAŢIA CRESCĂTORILOR DE
PORUMBEI DIN ROMÂNIA (F.C.P.R.)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special cu porumbei
sportivi pentru întreceri sportive columbofile
interne şi internaţionale.
44 Creşterea porumbeilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05508
(151) 28.07.2010
(732) F E D E R A T I A

C R E S C A T O R I L O R  D E
PORUMBEI DIN ROMANIA, Str.
Făgăraş nr. 19, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ
COLUMBOFILĂ (F.R.C.)
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale, în special cu
porumbei sportivi pentru întreceri sportive
columbofile interne şi internaţionale.
44 Creşterea porumbeilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 05509
(151) 28.07.2010
(732) S.C. AMITECH IMPEX S.R.L.,

Str. Maşina de Pâine nr. 37, bl. 2, sc.
1, et. 4, ap. 20, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AMITECH

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
bleumarin, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260409;
260418;
270511;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor industriale şi accesorii pentru
pompe, filtrare, tratare lichide şi gaze (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05511
(151) 28.07.2010
(732) S.C. SOFTWORKS S.R.L., Str.

Padisului nr. 26, Jud. Bihor, 410222,
ORADEA ROMANIA 

(540)
CLUB AUDI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05498
(151) 28.07.2010
(732) S . C .  S H A K E S P E A R E

EDUCATIONAL S.R.L., Str.
Profesor Eufrosin Poteca, nr. 42A,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

shakespeare school Fondat în 2002

(591) Culori revendicate:vişiniu, albastru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:240110;
240113;
240120;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05499
(151) 28.07.2010
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş, 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

TOREADOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Insecticide, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05500
(151) 28.07.2010
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş , 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

GLADIATOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Insecticide, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05501
(151) 28.07.2010
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Liliacului, nr. 16, Jud. Braşov,
500314, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TELEFUNKEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 05506
(151) 28.07.2010
(732) F E D E R A T I A

C R E S C A T O R I L O R  D E
PORUMBEI DIN ROMANIA, Str.
Făgăraş, nr. 14, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

FEDERATIA ROMANA DE SPORT
COLUMBOFIL (F.R.S.C.)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale, în special cu
porumbei sportivi pentru întreceri sportive
columbofile interne şi internationale.
44 Creşterea Porumbeilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05505
(151) 28.07.2010
(732) PAK GIDA URETIM VE

PAZARLAMA A.Ş., Pak iş
Merkezi, prof. Dr. Bulent Tarcan
C d . ,  N o :  5 / 5 ,  3 4 3 4 9 ,
GAYRETTEPE - ISTANBUL
TURCIA 

(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)

pakmaya
  
(531) Clasificare Viena:020101;
020111;
270502;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Toate tipurile de legume şi fructe uscate,
conservate, congelate, fierte, sărate; piure de
fructe; jeleuri, jeleuri publere, aspic, gemuri,
marmelade; lapte şi produse lactate, lapte praf,
smântână, cremă de frişcă, iaurt de fructe,
mousse (spumă), budinci din lapte, alune şi
arahide, paste, pastă de susan; ouă, praf de ou,
produse alimentare şi nonmedicale
complementare (inclusiv polet, protein,
carbohidraţi).
30 Substanţe naturale care îmbunătăţesc forma
şi culoarea pâinii şi întârzie procedul de
învechire, făinuri cu întrebuinţări speciale,
tipuri speciale de făină, mixuri de făină, făină
neintegrală, mixuri de panificaţie, aditivi pentru
făină, premixuri de făină; amestecuri de aditivi,
mixuri pentru dospit, mixuri de aluat fermentat
şi aditivi, premixuri şi concentrate, aditivi
chimici, mixuri, concentrate şi preamestecuri
pentru creşterea valabilităţii şi prospeţimii,
aditivi naturali, amestecuri, concentrate şi
preamestecuri pentru îmbunătăţirea formei şi
culorii produselor de panificaţie şi pentru
întârzierea procesului de învechire; nutrienţi,
condimente, arome şi aditivi pentru produse de
panificaţie, stabilizatori, prafuri de copt,
vanilina, vanilie, sosuri şi sosuri aromate,
produse de panificaţie şi de patiserie:
sandwichuri, lipii, pizza, prăjituri, plăcinte,
biscuiţi, napolitane, pâine, biscuiţi săraţi,
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hardtacks (biscuiţi), foietaje, tarte, mixuri
pentru prăjituri, deserturi, paste, paste cu
carne, tăiţei, toate tipurile de făină (porumb,
orez, grâu şi alte produse din cereale), griş,
amidon, îngheţată, budinci, pulberi pentru
desert, melasă, zahăr pudră, bomboane,

ciocolată, cafea, cacao, produse din cacao.

˜˜˜˜˜˜˜


