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CERERI DE Mărci publicate în BOPI nr 1/2010
(în ordinea numărului de depozit) PARTEA l

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05528
27.08.2010 ASOCIATIA PROFESIONALA IN

TEHNOLOGII MODERNE DE
FABRICATIE MODTECH
IAŞI-ROMANIA

ModTech NEW FACE OF T.M.C.R

2 M 2010
05779

31.08.2010 CIA. IGUACU DE CAFE
SOLUVEL

CAFE ESPECIAL CAFEA INSTANT

3 M 2010
06013

26.08.2010 S.C. ROOL-CHIM S.R.L. ROOL-CHIM

4 M 2010
06012

26.08.2010 S.C. ROOL-CHIM S.R.L. ROOL-CHIM

5 M 2010
06076

27.08.2010 ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL ALBA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE
FOTBAL ALBA

6 M 2010
06142

30.08.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. RESPIRAL

7 M 2010
06143

30.08.2010 S.C. DEME MACARALE S.R.L. DEME MACARALE
www.macarale.com

8 M 2010
06148

27.08.2010 S.C. LUXELACALIS S.R.L. LXC ASOCIATIA FIRMELOR DE
CURATENIE DIN ROMANIA

9 M 2010
06149

30.08.2010 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PROTECTIE PLUS

10 M 2010
06141

30.08.2010 S.C. DACIA PLANT S.R.L. GASTROCALM

11 M 2010
06151

26.08.2010 S.C. PAZA SI PROTECTIE
CLUJ S.R.L.

Paza si protectie Cluj

12 M 2010
06159

26.08.2010 RAICU IONICA consumaromaneste

13 M 2010
06152

26.08.2010 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

INCOGNITO

14 M 2010
06153

26.08.2010 S.C. REWE ROMANIA S.R.L. IZVORUL CRISTALIN

15 M 2010
06164

26.08.2010 S.C. SABION ELEN S.R.L. GALERIILE SABION

16 M 2010
06165

26.08.2010 SACE DIRECT S.R.L. SACE Direct Motorul Excelenţei
Tale!

17 M 2010
06154

26.08.2010 S.C. AMPRO DESIGN
CONSULTANTS S.R.L.

AMPRO ...endless creactivity
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18 M 2010
06155

26.08.2010 S.C. PACOVIN S.R.L. CRAMA 3 COLINE

19 M 2010
06166

26.08.2010 S.C. PSIHO PROIECT S.R.L. DECAS profilul de personalitate in
versiunea Big-Five

20 M 2010
06156

26.08.2010 JABER CLEOPATRA EXTASY S

21 M 2010
06157

26.08.2010 S.C. PYROSTOP SECURITY
S.R.L.

Pyrostop Security

22 M 2010
06167

26.08.2010 S.C. SMARTGUARD SECURITY
SOLUTIONS S.R.L.

SMARTGUARD SECURITY
SOLUTIONS

23 M 2010
06158

26.08.2010 EOS INSOLVENCY EOS INSOLVENTA

24 M 2010
06162

26.08.2010 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

loz în plic

25 M 2010
06169

27.08.2010 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

KANAL D PAPARAZZI

26 M 2010
06163

26.08.2010 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

loz în plic

27 M 2010
06181

27.08.2010 SCHROTTER IRINA ADRIANA Penguin by irina schrotter

28 M 2010
06182

27.08.2010 TEVA PHARMACEUTICALS
S.R.L.

TUTI

29 M 2010
06170

27.08.2010 S.C. BIOLAM S.R.L. PRODUS ÎN MARAMUREŞ

30 M 2010
06184

27.08.2010 S.C. KAYA TIME S.R.L. ESCAPE

31 M 2010
06185

27.08.2010 S.C. KAYA TIME S.R.L. ESCAPE

32 M 2010
06172

27.08.2010 RO STAR S.A. ROSTAR SWEET LOVE Biscuiţi
vanilie cu crema de cacao

33 M 2010
06186

27.08.2010 S.C. OCEAN FISH S.R.L. GRAND FOOD

34 M 2010
06173

27.08.2010 RO STAR S.A. ROSTAR Biky Biscuiţi vanilie cu
crema de cacao

35 M 2010
06187

27.08.2010 S.C. URBANA S.A. U URBANA SA BISTRITA

36 M 2010
06174

27.08.2010 S.C. ANTENA 4 S.A. NEXT DIVA
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37 M 2010
06175

27.08.2010 SERVICIUL DE SECURITATE SI
PROTECTIE S.R.L.

SSP Serviciul de Securitate şi
Protecţie

38 M 2010
06188

27.08.2010 S.C. JPB TRADE S.R.L. JPB TRADE

39 M 2010
06189

27.08.2010 S.C. JPB TRADE S.R.L. JPB TABAC SHOP

40 M 2010
06176

27.08.2010 S.C. RAZMED S.R.L. PROMEN

41 M 2010
06190

27.08.2010 S.C. ARVAL SERVICE LEASE
ROMANIA S.R.L.

Drive4Life (Condu pentru viaţă)

42 M 2010
06177

27.08.2010 NICHITEAN OVIDIU Konditorei Cofetărie, patiserie

43 M 2010
06178

27.08.2010 S.C. AJA REGISTRARS RO
S.R.L.

PERFECT AIR

44 M 2010
06191

27.08.2010 S.C. SEPCO ONLINE S.R.L. magazinul piticilor.ro

45 M 2010
06192

27.08.2010 TASOTTI DANIELA MIHAELA SKYGLORY

46 M 2010
06179

27.08.2010 S.C. ARCO-RCI S.R.L. ACCA

47 M 2010
06180

27.08.2010 S.C. ARCO-RCI S.R.L. BIO-K

48 M 2010
06171

27.08.2010 S.C. NOVA EDUCATIONAL
S.R.L.

CONCURSUL NAŢIONAL
VOINICEL

49 M 2010
06193

30.08.2010 RAIFFEISEN BANK S.A. Studentocard

50 M 2010
06194

30.08.2010 RAIFFEISEN BANK S.A. Studentbank

51 M 2010
06195

30.08.2010 RAIFFEISEN BANK S.A. Premium Banking

52 M 2010
06214

30.08.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL FLASH TV

53 M 2010
06196

30.08.2010 S.C. GENERAL CONF GRUP
S.R.L.

GCG TLSI 60

54 M 2010
06197

30.08.2010 S.C. GENERAL CONF GRUP
S.R.L.

GCG TLSI 120

55 M 2010
06198

30.08.2010 S.C. GENERAL CONF GRUP
S.R.L.

GCG TLSI 150
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56 M 2010
06199

31.08.2010 S.C. PROGES S.R.L. HEIZHER

57 M 2010
06203

30.08.2010 MEŢIU ION INSTITUTUL ROMÂN DE
MARKETING POLITIC

58 M 2010
06200

30.08.2010 S.C. SOVER OPTICA SHOPS
S.R.L.

Optica Verde

59 M 2010
06204

30.08.2010 MEŢIU ION DIALOGICA

60 M 2010
06207

30.08.2010 S.C. CISEROM S.A. Sebes

61 M 2010
06208

30.08.2010 S.C. MILCA S.R.L. TORNA

62 M 2010
06202

30.08.2010 DRAGODAN GHEORGHE nanoxyn alpha

63 M 2010
06212

30.08.2010 MATEI NICOLAE GAZETA DE NAVODARI

64 M 2010
06215

30.08.2010 GHIŞOI CORNELIA Lady Chef

65 M 2010
06213

30.08.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL BLITZ TV

66 M 2010
06216

30.08.2010 S.C. WAINCRIS S.R.L. WAINCRIS PISCINE

67 M 2010
06217

30.08.2010 S.C. WAINCRIS S.R.L. depositul de piscine

68 M 2010
06218

30.08.2010 S.C. B M O SERVICES S.R.L.

69 M 2010
06220

30.08.2010 STEFAN TANASE ACTYC

70 M 2010
06205

01.09.2010 IOANA BANDA CLAUDI
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Harmony Life

71 M 2010
06221

30.08.2010 S.C. ICEBURG DISTRIBUTIE
S.R.L.

YAKIMONO

72 M 2010
06222

30.08.2010 A & E TELEVISION NETWORKS
LLC A DELAWARE LIMITED
LIABILITY COMPANY

H

73 M 2010
06223

30.08.2010 MERCK SHARP & DOHME
ROMANIA S.R.L.

biocare

74 M 2010
06224

30.08.2010 XU SHIHUI SKYGLORY
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75 M 2010
06225

30.08.2010 MERCURY 360
COMMUNICATIONS S.R.L.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL TRANSPORT TRANS
Mobilitate în România. Conexiuni cu
Europa.

76 M 2010
06232

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. CARBOCIF

77 M 2010
06233

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. CARMOLIS

78 M 2010
06234

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. CITROCARB

79 M 2010
06235

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. CARMOLINO

80 M 2010
06236

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. GASTROCALM

81 M 2010
06237

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. NONGASIN

82 M 2010
06238

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. OMEGA 3 JUNIOR

83 M 2010
06239

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. CARBOCIT

84 M 2010
06259

31.08.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL FREE TV

85 M 2010
06240

31.08.2010 S.C. BIOFARM S.A. NONFLATIN

86 M 2010
06226

31.08.2010 GRIGORE CĂTĂLIN-PETRU
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

EDITURA IONA

87 M 2010
06249

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

ELION Carmina premium Caramel
cu glazură caramel

88 M 2010
06227

31.08.2010 DRAGOMIR CĂTĂLIN HIAROM

89 M 2010
06260

31.08.2010 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

Click mania extra

90 M 2010
06228

31.08.2010 DRAGOMIR CĂTĂLIN HIAROM SUPRASTRUCTURI

91 M 2010
06250

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

ELION Vanilla White Înghetata de
vanilie

92 M 2010
06251

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

ELION Îngheţată cu aromă de
VANILIE 1 LEU
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93 M 2010
06261

31.08.2010 BOLINTINEANU MAGDALENA
GABRIELA
0.00NISIF CARLA MANUELA

MARK TO MARK Intellectual
Property Office

94 M 2010
06229

31.08.2010 S.C. EXEGENS MANAGEMENT
CONSULTANTS S.R.L.

Management Branding

95 M 2010
06252

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

ELION Premium Pantera Roz
îngheţată de căpşuni

96 M 2010
06253

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

ELION Pinguin ÎNGHEŢATĂ
CIOCOLATĂ CU GLAZURĂ DE
CIOCOLATĂ DE LUX

97 M 2010
06254

31.08.2010 S.C. COCOR S.A. Viitorul modei.Cocor

98 M 2010
06230

31.08.2010 S.C. SANOMA HEARST
ROMANIA S.R.L.

ORASELUL MAMI

99 M 2010
06258

31.08.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL MAKING OF TV

100 M 2010
06241

31.08.2010 S.C. ACSI TRADE S.R.L. DOCTOR VITAMIN calitate, sănătate

101 M 2010
06255

01.09.2010 S.C. CLEVER BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L.

CLEVER children kids and Teens
Training

102 M 2010
06262

31.08.2010 RONSON INCORPORATED
LIMITED

RONSON

103 M 2010
06263

31.08.2010 S.C. MARAVET S.R.L. MARACAT

104 M 2010
06231

31.08.2010 S.C. SANOMA HEARST
ROMANIA S.R.L.

STORY TV

105 M 2010
06242

31.08.2010 S.C. ACUMEN INTEGRAT
S.R.L.

Balanced Scorecard în România
Studii. Analize. Noutăţi. BSCn.ro

106 M 2010
06245

31.08.2010 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. Stilfeminin totul...despre tine

107 M 2010
06243

31.08.2010 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. anticonceptionale fii informata

108 M 2010
06265

31.08.2010 A&E TELEVISION NETWORKS
LLC, a Delaware Limited Liability
Company

H HISTORY

109 M 2010
06244

31.08.2010 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. CAPITALUL.ro business news
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110 M 2010
06246

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

ELION îngheţată Desiree iaurt-fructe
de pădure şi toping de fructe de
pădure

111 M 2010
06266

31.08.2010 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
FUTSAL CEAHLAUL PIATRA
NEAMT

CLUBUL SPORTIV FUTSAL
CEAHLAUL

112 M 2010
06247

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

ELION LA GELATERIA ITALIANO
ÎNGHEŢATĂ PREMIUM

113 M 2010
06267

31.08.2010 S.C. MARAVET S.R.L. MARADOG

114 M 2010
06248

31.08.2010 S.C. ELION IMPORT EXPORT
S.R.L.

Alunelul ciocolată

115 M 2010
06269

01.09.2010 S.C. CREATIV PRO DESIGN
S.R.L.

kids online

116 M 2010
06284

01.09.2010 S.C. CIUREA GRUP SECURITY
S.R.L.

CIUREA GRUP SECURITY
SIGURANŢA TA

117 M 2010
06290

01.09.2010 S.C. ZENITH BUSINESS
GROUP & PARTNERS S.R.L.

PIAŢA CRÂNGAŞI

118 M 2010
06270

01.09.2010 S.C. COSLAV MIRC S.R.L. Casa Mezelurilor

119 M 2010
06271

01.09.2010 S.C. INTERPLAST RO S.R.L. CANdOR

120 M 2010
06279

01.09.2010 BARA LEVENTE-HUGO Suparom

121 M 2010
06272

01.09.2010 JAPAN TOBACCO INC DISCOVER ACCESS

122 M 2010
06285

01.09.2010 S.C. SPRINT TAXI
INTERSERVICES S.R.L.

SPRINT TAXI INTERSERVICES

123 M 2010
06273

01.09.2010 S.C. TOTAL SPORT
EQUIPMENT S.R.L.

SPORTMANN

124 M 2010
06286

01.09.2010 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

SAVANA KIDS

125 M 2010
06274

01.09.2010 S.C. AC HELCOR S.R.L. Capabili şi pregătiţi pentru nevoile
pacienţilor

126 M 2010
06275

01.09.2010 S.C. AC HELCOR S.R.L. HELCOR CARDIO

127 M 2010
06288

01.09.2010 CIUSCA SERBAN CRISTIAN ZIUA NAŢIONALĂ A PASIUNILOR
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128 M 2010
06289

01.09.2010 CIUSCA SERBAN CRISTIAN TÂRGUL NAŢIONAL AL
PASIUNILOR

129 M 2010
06276

01.09.2010 S.C. VIA FIDELIS S.R.L. ESTHETIC LUX CENTER -
FRUMUSEŢE. ARMONIE.
SĂNĂTATE.

130 M 2010
06277

01.09.2010 BARA LEVENTE-HUGO SupremSteril

131 M 2010
06291

01.09.2010 S.C. TELNET S.R.L. UNICA IUBIRE

132 M 2010
06278

01.09.2010 BARA LEVENTE-HUGO Suprarom

133 M 2010
06206

30.08.2010 ORASUL NAVODARI ORASUL UNDE SOARELE
SARUTA MAREA
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(210) M 2010 05528
(151) 27.08.2010
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA IN

TEHNOLOGII MODERNE DE
F A B R I C A T I E  M O D T E C H
IAŞI-ROMANIA, B-dul Carol nr.
28A, bl. E4, et. 1, ap.6, judeţul Iaşi,
IAŞI ROMANIA 

(540)

ModTech NEW FACE OF T.M.C.R

(591) Culori revendicate:negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:011701;
011725;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); forme de tipar. 
35 Publicitate; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiza şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software servicii
oferite de ingineri care efectueazăevaluări,
estimări, cercetări şi rapoarte în domeniile
ştiinţific şi tehnologic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 05779
(151) 31.08.2010
(732) CIA. IGUACU DE CAFE

SOLUVEL, BR-369 (Rod. Mello
Peixoto) Km. 88, Caixa Postal : 199,
C E P :  8 6 - 3 0 0  C O R N E L I O
PROCOPIO, 10000, PARANA
BRAZILIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  N I C O L A E
BURCHEL, Str.Dr. Ion Radovici nr.8,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

CAFE ESPECIAL CAFEA INSTANT

(591) Culori revendicate:roşu, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:050701;
110304;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06013
(151) 26.08.2010
(732) S.C. ROOL-CHIM S.R.L., Str. Ion

Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, etaj 7, ap.
7B, judeţul Prahova, 100067,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ROOL-CHIM

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; pigmenţi, oxid de
zinc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06012
(151) 26.08.2010
(732) S.C. ROOL-CHIM S.R.L., Str. Ion

Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, etaj 7, ap.
7B, judeţul Prahova, 100067,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ROOL-CHIM

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; pigmenţi, oxid de
zinc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06076
(151) 27.08.2010
(732) ASOCIATIA JUDETEANA DE

FOTBAL ALBA, Bd Încoronării nr.
3, Jud. Alba, 510157, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL
ALBA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

(531) Clasificare Viena:011719;
210301;
260118;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive şi anume activitatea de
fotbal.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06142
(151) 30.08.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

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

(540)

RESPIRAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06143
(151) 30.08.2010
(732) S.C. DEME MACARALE S.R.L.,

Str. Czaran Gyula nr9, judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(540)

DEME MACARALE www.macarale.com

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:180115;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06148
(151) 27.08.2010
(732) S.C. LUXELACALIS S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 21, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420044, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

LXC ASOCIATIA FIRMELOR DE
CURATENIE DIN ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:030716;
270524;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, inclusiv
servicii de curăţenie generală şi de întreţinere
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pentru spaţii de producţie, spaţii comerciale,
intreprinderi, instituţii, locuinţe, mansarde,
acoperişuri şi curţi interioare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06149
(151) 30.08.2010
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTECTIE PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06141
(151) 30.08.2010
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

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

(540)

GASTROCALM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06151
(151) 26.08.2010
(732) S.C. PAZA SI PROTECTIE CLUJ

S.R.L., Str. Descartes Rene, nr. 44,
Jud. Cluj, 400486, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Paza si protectie Cluj

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, bleu, bleu deschis, bleu închis
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(531) Clasificare Viena:230125;
240113;
240115;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 06159
(151) 26.08.2010
(732) RAICU IONICA, Str. Veronica

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

(540)

consumaromaneste

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării

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

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

pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06152
(151) 26.08.2010
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

INCOGNITO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hartie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substante de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
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administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio şi de televiziune; exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron ice  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06153
(151) 26.08.2010
(732) S.C. REWE ROMANIA S.R.L., Sat

Ştefăneştii de Jos, Str. Buşteni nr. 7,
Jud. Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

IZVORUL CRISTALIN

  
(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 06164
(151) 26.08.2010
(732) S.C. SABION ELEN S.R.L., Str.

Bolyai nr. 20, judeţul Mureş,  TARGU
MURES ROMANIA 

(540)

GALERIILE SABION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
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consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine; expoziţii cu
vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06165
(151) 26.08.2010
(732) SACE DIRECT S.R.L., Str. Aleea

Ilia nr. 3, bl. 56, sc. B, ap. 98, et. 8,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SACE Direct Motorul Excelenţei Tale!

  
(531) Clasificare Viena:020904;
241505;
270515;  
(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 06154
(151) 26.08.2010
(732) S . C .  A M P R O  D E S I G N

CONSULTANTS S.R.L., Str. Banat
nr. 19, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

AMPRO ...endless creactivity

(591) Culori revendicate:gri, galben

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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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 06155
(151) 26.08.2010
(732) S.C. PACOVIN S.R.L., Judeţul

Vrancea, , COMUNA FITIONESTI
ROMANIA 

(540)

CRAMA 3 COLINE

  
(531) Clasificare Viena:050710;
061907;
250119;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06166
(151) 26.08.2010
(732) S.C. PSIHO PROIECT S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 3, (partea
stângă, camera 2), bl. D3, sc. B, et. 5,
jude ţul Timiş ,  TIMIŞOARA
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)

DECAS profilul de personalitate in
versiunea Big-Five

(591) Culori revendicate:verde

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 06156
(151) 26.08.2010
(732) JABER CLEOPATRA, Calea

Călăraşi nr. 24, bl. 47, sc. 2, et. 5, ap.
52, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EXTASY S

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06157
(151) 26.08.2010
(732) S.C. PYROSTOP SECURITY

S.R.L., Str. Paris nr. 48, Judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Pyrostop Security

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin

(531) Clasificare Viena:020102;
020115;
270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare,
service.
38 Monitorizarea sistemelor de alarmă
antiefracţie, sistemelor de alarmă
antiincendiu; sisteme de supraveghere video,
sisteme de control al accesului, interfonie şi
automatozări.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, pentru
satisfacerea unor nevoi individuale; servicii de
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06167
(151) 26.08.2010
(732) S.C. SMARTGUARD SECURITY

SOLUTIONS S.R.L., Str. Oancea nr.
26, bl. D5A, parter, ap.3, Camera 3,
judeţul Iaşi, , IAŞI 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)
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SMARTGUARD SECURITY
SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011108;
030716;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06158
(151) 26.08.2010
(732) EOS INSOLVENCY, Str. Nicolae

Titulescu nr. 4, et. 3, judeţul Braşov,
500010, BRAŞOV] ROMANIA 

(540)

EOS INSOLVENTA

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270512;
270515;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06162
(151) 26.08.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

loz în plic

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270510;
290101;  
(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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06169
(151) 27.08.2010
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bdul.
Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp A, birou 6A01, et. 6,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
et. 3, ap. 5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

KANAL D PAPARAZZI

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

  
(531) Clasificare Viena:020904;
260101;
260201;
260418;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea a
mărfurilor; organizare 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06163
(151) 26.08.2010
(732) COMPANIA NATIONALA

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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loz în plic

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050521;
270521;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06181
(151) 27.08.2010
(732) SCHROTTER IRINA ADRIANA,

Str. Aleea Petru Poni nr. 3, jud. Iaşi,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Penguin by irina schrotter

(591) Culori revendicate:gri (Cod Pantone
425 C), orange (Cod Pantone 021 C)

  
(531) Clasificare Viena:030708;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06182
(151) 27.08.2010
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

S.R.L., Str. Domniţa Ruxandra nr. 12,
parter, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TUTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06170
(151) 27.08.2010
(732) S.C. BIOLAM S.R.L., Str. Vasile

Lucaciu nr. 162, judeţul Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

PRODUS ÎN MARAMUREŞ

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C)

  
(531) Clasificare Viena:050521;
270511;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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, 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
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băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06184
(151) 27.08.2010
(732) S.C. KAYA TIME S.R.L., Str. Leon

Vodă nr. 19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESCAPE

  
(531) Clasificare Viena:240113;
240119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; exportul-importul şi regruparea în

avantajul terţilor a bijuteriilor şi ceasurilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06185
(151) 27.08.2010
(732) S.C. KAYA TIME S.R.L., Str. Leon

Vodă nr. 19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ESCAPE

  
(531) Clasificare Viena:270514;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; exportul-importul şi regruparea în
avantajul terţilor a bijuteriilor şi ceasurilor (cu
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excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06172
(151) 27.08.2010
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Judetul Ilfov, 077025, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

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

(540)

ROSTAR SWEET LOVE Biscuiţi vanilie
cu crema de cacao

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

  
(531) Clasificare Viena:020107;
020901;
250119;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06186
(151) 27.08.2010
(732) S.C. OCEAN FISH S.R.L., DN 2,

Km 14, nr. 72, Judeţul Ilfov, 077010,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

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

(540)

GRAND FOOD

(591) Culori revendicate:verde (Cod
Pantone 377 C), albastru (Cod Pantone
288 C)

(531) Clasificare Viena:260201;
270515;
290112;  
(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
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06173
(151) 27.08.2010
(732) RO STAR S.A., Sos. Alexandriei nr.

42, Judetul Ilfov, 077025, COMUNA
BRAGADIRU ROMANIA 

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

(540)

ROSTAR Biky Biscuiţi vanilie cu crema
de cacao

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro,
bej, albastru, mov, roz

  
(531) Clasificare Viena:030125;
030603;
250119;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06187
(151) 27.08.2010
(732) S.C. URBANA S.A., Str. Nicolae

Titulescu nr. 50, judeţul Bistriţa -
Năsăud, 420044, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

U URBANA SA BISTRITA

  
(531) Clasificare Viena:050316;
050320;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06174
(151) 27.08.2010
(732) S.C. ANTENA 4 S.A., Bdul.

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

(540)

NEXT DIVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ;
producerea de programe de radio şi
televiziune; servicii de realizare a emisiunilor
de radio şi televiziune.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de

calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06175
(151) 27.08.2010
(732) SERVICIUL DE SECURITATE SI

PROTECTIE S.R.L., Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 1, bl. G3, sc. 1, et. 1,
ap. 37,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SSP Serviciul de Securitate şi Protecţie

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06188
(151) 27.08.2010
(732) S.C. JPB TRADE S.R.L., Str.

Aviaţiei nr. 39, bl. 16 E, sc. 1, ap. 2,
sector 1, 014352, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JPB TRADE

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06189
(151) 27.08.2010
(732) S.C. JPB TRADE S.R.L., Str.

Aviaţiei nr. 39, bl. 16 E, sc. 1, ap. 2,
sector 1, 014352, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JPB TABAC SHOP

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06176
(151) 27.08.2010
(732) S.C. RAZMED S.R.L., Şoş. Păcurari

nr. 95, bl. 474, tronson II-III, Jud. Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

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

(540)

PROMEN

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:241513;
241517;
270503;
290101;  
(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; pilule naturale pentru consum uman.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
pilulelor naturale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06190
(151) 27.08.2010
(732) S.C. ARVAL SERVICE LEASE

ROMANIA S.R.L., Str. Banu
Antonache nr. 40-44, et. 4, sector 1,
Floreasca II Business Centre, 011665,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Drive4Life (Condu pentru viaţă)

(591) Culori revendicate:verde (Cod
Pantone 340 C), galben (Cod Pantone
123 C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06177
(151) 27.08.2010
(732) NICHITEAN OVIDIU, Str. Piaţa

Unirii nr. 20, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 9,
Jud. Suceava, RĂDĂUŢI ROMANIA

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

(540)
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Konditorei Cofetărie, patiserie

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:080116;
270515;
290101;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06178
(151) 27.08.2010
(732) S.C. AJA REGISTRARS RO

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

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

(540)

PERFECT AIR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06191
(151) 27.08.2010
(732) S.C. SEPCO ONLINE S.R.L., Calea

Floreasca nr. 169 A, Corp A, et. 4,
Biroul V84.43, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

magazinul piticilor.ro

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:090711;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice.
16 Tipărituri; papetărie; material didactic sau
pentru învăţământ.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06192
(151) 27.08.2010
(732) TASOTTI DANIELA MIHAELA,

Str. Liviu Rebreanu nr.25, bl.M11,
sc.1, ap.2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

SKYGLORY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate pentru înregistrarea,
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transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
baterii; acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06179
(151) 27.08.2010
(732) S.C. ARCO-RCI S.R.L., Str.

Ecologiştilor nr. 21, et. 1, camera 1,
Jud. Braşov, , SĂCELE ROMANIA 

(540)

ACCA

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

  
(531) Clasificare Viena:191325;
1919;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material

pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06180
(151) 27.08.2010
(732) S.C. ARCO-RCI S.R.L., Str.

Ecologiştilor nr. 21, et. 1, camera 1,
Jud. Braşov, SĂCELE ROMANIA 

(540)

BIO-K

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:191325;
1919;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06171
(151) 27.08.2010
(732) S.C. NOVA EDUCATIONAL

S.R.L., Cartier Trivale, bl. 69B, sc. A,
et. 1, ap. 5, Jud. Argeş, 110058,
PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

CONCURSUL NAŢIONAL VOINICEL

(591) Culori revendicate:roşu, cian deschis,
cian, albastru, roz, violet deschis,
violet închis, verde deschis, verde
închis, magenta, magenta deschis,
orange, orange (peach), roşu închis,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270504;
270506;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06193
(151) 30.08.2010
(732) RAIFFEISEN BANK S.A., Piaţa

Charles de Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Studentocard

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06194
(151) 30.08.2010
(732) RAIFFEISEN BANK S.A., Piaţa

Charles de Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Studentbank
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06195
(151) 30.08.2010
(732) RAIFFEISEN BANK S.A., Piaţa

Charles de Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Premium Banking

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06214
(151) 30.08.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

Răcari nr. 6, bl. 38, sc. 1, ap. 43,
sector 3,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLASH TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou;
materiale publicitare.
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; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări, 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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe TV; întreţinere şi reparaţie
automobile; instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii 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 de 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.
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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 06196
(151) 30.08.2010
(732) S.C. GENERAL CONF GRUP

S.R.L., Str. Răcari nr. 5, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GCG TLSI 60

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Tuburi cu leduri; aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06197
(151) 30.08.2010
(732) S.C. GENERAL CONF GRUP

S.R.L., Str. Răcari nr. 5, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GCG TLSI 120

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Tuburi cu leduri; aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06198
(151) 30.08.2010
(732) S.C. GENERAL CONF GRUP

S.R.L., Str. Răcari nr. 5, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GCG TLSI 150
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Tuburi cu leduri; aparate de iluminat, de
încălzit, de producere a vaporilor, de coacere,
de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06199
(151) 31.08.2010
(732) S.C. PROGES S.R.L., Str. Nufărului

nr. 90, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

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

(540)

HEIZHER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06203
(151) 30.08.2010
(732) MEŢIU ION, Str. Băiculeşti nr. 17,

bl. C13, sc. B, etaj 9, ap. 78, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL ROMÂN DE
MARKETING POLITIC

(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 06200
(151) 30.08.2010
(732) S.C. SOVER OPTICA SHOPS

S.R.L., Bd. Biruinţei nr.48-50,,
077145, Comuna Pantelimon
ROMANIA 

(540)

Optica Verde

(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 pentru
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţturi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru suturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijirea frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
saloane de coafură, consmetică, băi, estetică
chirurgicală, aromoterapie, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06204
(151) 30.08.2010
(732) MEŢIU ION, Str. Băiculeşti nr. 17,

bl. C13, sc. B, etaj 9, ap. 78, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIALOGICA

  
(531) Clasificare Viena:270508;  
(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 06207
(151) 30.08.2010
(732) S.C. CISEROM S.A., Str Dorin Pavel

nr. 78, judeţul Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(540)

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte ,articole care
servesc la acoperirea capului; ciorapi şi şosete,
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dresuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06208
(151) 30.08.2010
(732) S.C. MILCA S.R.L., Str. Radu

Şerban nr. 485, Com. Comana, Jud.
Giurgiu ,  ,  SAT COMANA
ROMANIA 

(540)

TORNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Construcţii transportabile metalice (uşi de
garaje rezidenţiale şi industriale, porţi
industriale).
19 Construcţii transportabile nemetalice (uşi
de garaj, rulouri exterioare, plase împotriva
insectelor).
24 Plase împotriva insectelor.
37 Servicii în construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06202
(151) 30.08.2010
(732) DRAGODAN GHEORGHE, Str.

Romancierilor nr.2, blC4, sc.D, et.3,
ap.76, sector 6, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

nanoxyn alpha

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

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

clase:
5 Suplimente alimentare utilizate în scop
medical, creme de uz medical, soluţii, loţiuni,
tincturi, capsule, tablete, prafuri, cu scopuri
medical-dermatologice,
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
suplimentelor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate,
promovare cu scop comercial, organizare de
târguri şi expoziţii cu scop comercial.
39 Transport, distribuţie, ambalare de
suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06212
(151) 30.08.2010
(732) MATEI NICOLAE, Str. Nuferilor

nr.8, bl.35 EST, sc.C, et.1, ap.47, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

GAZETA DE NAVODARI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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 06215
(151) 30.08.2010
(732) GHIŞOI CORNELIA, Str. Carpaţilor

nr. 7, bl. S2, ap. 14, et. 4, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Lady Chef

  

(531) Clasificare Viena:020311;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; cotidian, cărţi, brpşuri, ziare şi
publicaţii, toate acestea cu specific
gastronomic şi turistic.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; mezeluri, cârnaţi, carne conservată;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite; jeleuri, gemuri, dulceţuri, compoturi;
murături.
30 Produse de cofetărie, cafetărie, patiserie,
paste şi panificaţie; budinci; dulciuri;
îngheţate; zarzavaturi conservate.
32 Bere; băuturi nealcoolice; extracte de
fructe, fără alcool; limonade, siropuri.
33 Extracte de fructe cu alcool; băuturi
alcoolice inclusiv cu conţinut de fructe, cu
excepţia berii, alcooluri şi lichioruri
digetistive, vinuri.
35 Administrarea hotelurilor, restaurantelor,
motelurilor, pensiunilor, cafenelelor, barurilor;
import-export, comerţ în general, organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă; servicii de editare, servicii
editoriale şi redacţionale (redactare,
tehnoredactare, tratamentul textelor),
publicitate, inclusivdifuzare de material
publicitar, cu specific gastronomic;
promovarea produselor ecologice şi de
protecţie a mediului înconjurător; pescuit,
vânătoare, echitaţie, tir sportiv. 
39 Organizare de călătorii croaziere; transport
de călători.
41 Activităţi recreative şi distractive;
organizarea de competiţii, expoziţii,
workshop-uri, concursuri, conferinţe;
organizarea şi conducerea de congrese,
activităţi de divertisment, în special în
domeniu l  gas t ronomic ;  o r i en ta re
profesională/consiliere în domeniul educaţiei
sau formării profesionale; organizarea de
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spectacole/servicii de impresariat; servicii
pentru organizare de timp liber, editare şi
publicare de cărţi şi publicaţii cu specific
gastronomic.
43 Agenţie turistică, alte servicii de rezervare
şi asistenţă turistică, cazare temporară, servicii
de hoteluri, moteluri, pensiuni, restaurante,
baruri, cafenele; servicii de catering,
snack-baruri; agroturism.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06213
(151) 30.08.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

Răcari nr. 6, bl. 38, sc. 1, ap. 43,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLITZ TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou;
materiale publicitare.
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; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Asistenţa tehnică pentru producţia de
programe TV; întreţinere şi reparaţie
automobile; instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii 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 de 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 pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06216
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(151) 30.08.2010
(732) S.C. WAINCRIS S.R.L., Str. Crinilor

nr. 14, Jud. Iaşi, 705200, PAŞCANI
ROMANIA 

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

(540)

WAINCRIS PISCINE

(591) Culori revendicate:galben, negru,
albastru

  (531) Clasificare Viena:010313;
270503;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; piscine şi accesorii pentru
piscine, piscine supraterane, piscine din
panouri de oţel, piscine din polipropilenă,
piscine cu structură din lemn; instalaţii de
saună.
38 Servicii de internet pentru produsele din
clasa 11.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06217
(151) 30.08.2010
(732) S.C. WAINCRIS S.R.L., Str. Crinilor

nr. 14, Jud. Iaşi, 705200, PAŞCANI
ROMANIA 

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

(540)

depositul de piscine

(591) Culori revendicate:orange, albastru

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
aparatelor de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţiilor sanitare; piscinelor şi accesoriilor
pentru piscine, piscinelor supraterane,
piscinelor din panouri de oţel, piscinelor din
polipropilenă, piscinelor cu structură din
lemn; instalaţiilor de saună (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06218
(151) 30.08.2010
(732) S.C. B M O SERVICES S.R.L., Str.

Albinelor nr. 72 (cam. 1), ap. 1,
judeţul Timiş, 300244, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050519;
290112;  
(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 06220
(151) 30.08.2010
(732) STEFAN  TANASE, Str. Cap.

Eftimie Z. Croitoru nr. 2 A, bl. 309,
sc. 1, et. 3, ap. 8, sector 6, 062326,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTYC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06205
(151) 01.09.2010
(732) IOANA BANDA CLAUDI

P E R S O A N A  F I Z I C A
AUTORIZATA, Str. William
Shakespeare nr. 45, Jud. Timiş,
300441, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Harmony Life

(591) Culori revendicate:bordo, crem,
albastru, verde, maro
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  (531) Clasificare Viena:011511;
050101;
060102;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Discuri audio, video compacte; publicatii
electronice descărcabile.
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 Organizare de expoziţii în scop comercial
şi publicitar.
41 Informare în materie de educaţie; publicare
de cărţi; organizare şi conducere de
workshopuri şi seminarii; publicare texte;
redactare texte altele decât cele publicitare;
învăţare.
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 06221
(151) 30.08.2010
(732) S.C. ICEBURG DISTRIBUTIE

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

(540)

YAKIMONO

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06222
(151) 30.08.2010
(732) A & E TELEVISION NETWORKS

LLC A DELAWARE LIMITED
LIABILITY COMPANY, 235 East
45th Street, 10017, NEW YORK
S.U.A. NEW YORK

(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)

H

(591) Culori revendicate:galben, roşu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06223
(151) 30.08.2010
(732) MERCK SHARP & DOHME

ROMANIA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şos. Bucureşti -
Ploieşti nr. 1 A, Corp C, et. 3, sector 1,
013681, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

biocare

(591) Culori revendicate:verde (Cod
Pantone 3282), gri (Cod Pantone 432)

(531) Clasificare Viena:020904;
260201;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare pentru domeniile oncologie
şi imunologie.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutură pentru
domeniile oncologie şi imunologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06224
(151) 30.08.2010
(732) XU SHIHUI, Tiandong nr. 279,

Datong District, , HUAINAN
PROVINCIA ANHUI CHINA 

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

(540)

SKYGLORY

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06225
(151) 30.08.2010
(732) M E R C U R Y  3 6 0

COMMUNICATIONS S.R.L., Iride
Business Park, Bd. Dimitrie Pompei
nr. 9 - 9 A, sector 2, 020335,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL TRANSPORT TRANS
Mobilitate în România. Conexiuni cu
Europa.

(591) Culori revendicate:galben (Cod
Pantone 109 C), portocaliu (Cod
Pantone 715 C), roşu (Cod Pantone
485 C), albastru (Cod Pantone 2935
C), albastru închis (Cod Pantone 273
C)

  (531) Clasificare Viena:260201;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06232
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARBOCIF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06233
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06234
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CITROCARB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06235
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARMOLINO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06236
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06237
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NONGASIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06238
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OMEGA 3 JUNIOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06239
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06259
(151) 31.08.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

Răcari nr. 6, bl. 38, sc. 1, ap. 43,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FREE TV
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou;
materiale publicitare.
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; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Asistenţa tehnică pentru producţia de
programe TV; întreţinere şi reparaţie
automobile; instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii 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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
4 4  S e r v i c i i  m e d i c a l e ;  s e r v i c i i
veterinare;servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau pentru animale;
servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06240
(151) 31.08.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NONFLATIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06226
(151) 31.08.2010
(732) GRIGORE CĂTĂLIN-PETRU

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Aleea Botorani nr.
5, bl. V36, sc. A, ap. 30, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDITURA IONA

(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; cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06249
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ELION Carmina premium Caramel cu
glazură caramel

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro, negru, alb, roşu
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(531) Clasificare Viena:080118;
250119;
270509;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06227
(151) 31.08.2010
(732) DRAGOMIR CĂTĂLIN, Str.

Cluceru Sandu nr. 4, bl. 29C, sc. A, et.
8, ap. 36, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HIAROM

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502;
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 06260
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 21,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Click mania extra

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:260106;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06228
(151) 31.08.2010
(732) DRAGOMIR CĂTĂLIN, Str.

Cluceru Sandu nr. 4, bl. 29C, sc. A, et.
8, ap. 36, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HIAROM SUPRASTRUCTURI

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502;
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;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 06250
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ELION Vanilla White Înghetata de
vanilie

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, albastru, maro, negru, gri,
alb

  
(531) Clasificare Viena:080118;
250119;
270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06251
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ELION Îngheţată cu aromă de VANILIE
1 LEU

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

  
(531) Clasificare Viena:030114;
030116;
080118;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06261
(151) 31.08.2010
(732) BOLINTINEANU MAGDALENA

GABRIELA, Str. Huedin nr. 12, bl.
D20, sc. 4, et. 2, ap. 53, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NISIF CARLA MANUELA, Bd.
Republicii bl. 20, sc. C, et. 3, ap. 10,
judeţul Caraş - Severin, REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

MARK TO MARK Intellectual Property
Office

 
(531) Clasificare Viena:260118;
260418;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06229
(151) 31.08.2010
(732) S.C. EXEGENS MANAGEMENT

CONSULTANTS S.R.L., Str.
Mihaela Ruxandra Marcu nr. 5, bl. C7,
sc. 2, et. 5, ap. 57, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; asistenţă în conducerea de afaceri;
îndrumări în organizarea şi conducerea de
afaceri; consultanţă pentru conducerea de
afaceri; expertize în afaceri; informaţii despre
afaceri; investigaţii pentru afaceri; estimări în
afaceri comerciale; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; cercetarea pieţei; relaţii publice;
informaţii despre afaceri; asistenţă de
management comercial sau industrial;
expertiză de eficienţă şi evaluare a afacerii;
anchete şi investigaţii ale afacerii; studii şi
cercetare de piaţă; servicii de sondare a
opiniei; previziuni economice; organizarea de
promoţii prin medii audiovizuale; activităţi în
domeniul elaborării şi dezvoltării de strategii
de dezvoltare; servicii de management;
activităţi de atragere de investiţii; servicii de
consultanţă în afaceri, management şi
marketing; expertize în afaceri; asistenţă
pentru management industrial sau comercial;
consultanţă şi aststenţă pentru afacerile
comerciale; studii de marketing; servicii de
cercetare şi analiză de piaţă; consultanţă
profesională în domeniul afacerilor; promoţie
a vânzărilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de training
pentru managementul întreprinderilor;
organizarea de expoziţii cu scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
conferinţe, congrese, colocvii, seminarii,
simpozioane, cu scopuri culturale sau
educative; organizarea de concursuri;
formarea de cadre şi de personal.
42 Consultanţă tehnică în domeniul afacerilor
şi management.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06252
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ELION Premium Pantera Roz îngheţată
de căpşuni

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

  
(531) Clasificare Viena:080118;
250119;
270501;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06253
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ELION Pinguin ÎNGHEŢATĂ
CIOCOLATĂ CU GLAZURĂ DE
CIOCOLATĂ DE LUX

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

  
(531) Clasificare Viena:020107;
080118;
250119;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06254
(151) 31.08.2010
(732) S.C. COCOR S.A., B-dul. I. C.

Brătianu nr. 29-33, sector 3, 030173,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Viitorul modei.Cocor

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06230
(151) 31.08.2010
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORASELUL MAMI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase. 
35 Publicitate. 
41 Educaţie; divertisment. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06258
(151) 31.08.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

Răcari nr. 6, bl. 38, sc. 1, ap. 43,
sector 3,  BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAKING OF TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
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; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări, 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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Asistenţă tehnică, pentru producţia de
programe TV; întreţinere şi reparaţie
automobile; instalarea, îtreţinerea şi repararea
aparaturii 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.
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 06241
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ACSI TRADE S.R.L., Bd.

Lucian Blaga nr. 162, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

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

(540)
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DOCTOR VITAMIN calitate, sănătate

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050713;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06255
(151) 01.09.2010
(732) S.C. CLEVER BUSINESS

SOLUTIONS S.R.L., Str. Braşov nr.
14, bl. 2S14, sc. 1, et. 8, ap. 106,
sector 6, 061441, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLEVER children kids and Teens
Training

(591) Culori revendicate:grena, verde

  

(531) Clasificare Viena:260101;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06262
(151) 31.08.2010
(732) RONSON INCORPORATED

LIMITED, Station Works Station
Road, Long Buckby, NN6 7PF,
NORTHAMPTONSHIRE REGATUL
UNIT GB

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

(540)

RONSON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitile.
34 Brichete pentru fumători, articole pentru
fumători, scrumiere, cutii cu trabuce,
tabachere, cutii pentru tutun, port ţigarete, port
trabuce, cutii cu ţigări, recipiente pentru tutun
(tobacco jars) tutun, pipe pentru fumători,
pietre pentru brichete, etuiuri pentru fumători
(smokers pochettes), umidificatori, ustensile
de găurit trabuce, ustensile de bătătorit tutun,
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ustensile de tăiat trabuce, săculeţe pentru tutun
(tobacco pouchers), ustensile pentru curăţat şi
periat pipe pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06263
(151) 31.08.2010
(732) S.C. MARAVET S.R.L., Str. Europa

nr. 9, Jud. Maramureş, 430000, BAIA
MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

MARACAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31  Hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06231
(151) 31.08.2010
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STORY TV

  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase.
35 Publicitate. 
41 Educaţie; divertisment. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06242
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ACUMEN INTEGRAT S.R.L.,

Complex Mercur Gheorgheni, Aleea
Detunată nr. 3, Unitatea 7, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Balanced Scorecard în România Studii.
Analize. Noutăţi. BSCn.ro

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; 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 06245
(151) 31.08.2010
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

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

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

(540)

Stilfeminin totul...despre tine

(591) Culori revendicate:alb, roz, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:050521;
270515;

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

clase:
35 Afaceri comerciale, publicitate, reclamă,
servicii promoţională, gestiune, bănci de date
, agenţie de publicitate, ştiri.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06243
(151) 31.08.2010
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

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

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

(540)

anticonceptionale fii informata

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

  
(531) Clasificare Viena:020316;
020901;
270515;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Afaceri comerciale, publicitate, reclamă,
servicii promoţionale, gestiune, bănci de date,
agenţie de publicitate, ştiri.
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42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06265
(151) 31.08.2010
(732) A&E TELEVISION NETWORKS

LLC, a Delaware Limited Liability
Company, 235 East 45 th Street, New
York, 10017, NEW YORK S.U.A. NY

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

(540)

H HISTORY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06244
(151) 31.08.2010
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

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

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

(540)

CAPITALUL.ro business news

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:241517;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06246
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
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ELION îngheţată Desiree iaurt-fructe de
pădure şi toping de fructe de pădure

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

  
(531) Clasificare Viena:050724;
080118;
250119;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06266
(151) 31.08.2010
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

FUTSAL CEAHLAUL PIATRA
NEAMT, Str. Pinului nr. 10, judeţul
Neamţ, 610102, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

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

clase:
41 Activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06247
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ELION LA GELATERIA ITALIANO
ÎNGHEŢATĂ PREMIUM

(591) Culori revendicate:galben, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:080116;
080118;
250119;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06267
(151) 31.08.2010
(732) S.C. MARAVET S.R.L., Str. Europa

nr. 9, Jud. Maramureş, 430000, BAIA
MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

MARADOG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31  Hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06248
(151) 31.08.2010
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Alunelul ciocolată

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, maro, bej, portocaliu

(531) Clasificare Viena:080118;
250119;
270503;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.
39 Transport şi ambalare îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06269
(151) 01.09.2010
(732) S.C. CREATIV PRO DESIGN

S.R.L., Str. Fruntaşului nr. 18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

kids online

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

  
(531) Clasificare Viena:270509;
290115;  
(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
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06284
(151) 01.09.2010
(732) S.C. CIUREA GRUP SECURITY

S.R.L., Str. Siliştei nr. 13A, jud.
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

CIUREA GRUP SECURITY
SIGURANŢA TA

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(bleu), galben cărămiziu, gri, maro,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:240113;
260118;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ambalaj.
39 Transport valori; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire agenţi pază;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
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bunurilor şi indivizilor; servicii juridice;
consultanţă în domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06290
(151) 01.09.2010
(732) S.C. ZENITH BUSINESS GROUP

& PARTNERS S.R.L., B-dul Lascăr
Catargiu nr. 11, parter, ap. 2, camera
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIAŢA CRÂNGAŞI

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020914;
050713;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri 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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06270
(151) 01.09.2010
(732) S.C. COSLAV MIRC S.R.L., Aleea

Macului nr. 2, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

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

(540)
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Casa Mezelurilor

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

  
(531) Clasificare Viena:020111;
090110;
260116;
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06271
(151) 01.09.2010
(732) S.C. INTERPLAST RO S.R.L.,

Aleea Cricovul Dulce nr. 2-4, bl.
17/18, sc. D, ap. 47, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROMPROSPER SERVIMPEX S.R.L.,
Sos. Mihai Bravu 294, bl. 6, sc. B, ap.
63, sector 3 BUCURESTI

(540)

CANdOR

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270509;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30 Oţet.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale
în legătură cu clasele 29, 30, 32, 42.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06279
(151) 01.09.2010
(732) BARA LEVENTE-HUGO, Bd.

Încoronării nr. 75 B, judeţul Alba, ,
ALBA-IULIA ROMANIA 

(540)

Suparom

  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
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de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; consucerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06272
(151) 01.09.2010
(732) JAPAN TOBACCO INC, 2-2-1

Toranomon,Minato-ku,, , TOKYO
JAPONIA 

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

(540)

DISCOVER ACCESS

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

clase:
41 Activităţi de divertisment şi culturale, în
special, organizarea, planificarea şi producţia
de evenimente sociale, muzicale şi/sau
artistice şi de petreceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06285
(151) 01.09.2010
(732) S . C .  S P R I N T  T A X I

INTERSERVICES S.R.L., Str.
Hortensiei nr. 49 C, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPRINT TAXI INTERSERVICES

(591) Culori revendicate:albastru, negru

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Distribuire de comenzi pentru transport
persoane în sistem taxi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06273
(151) 01.09.2010
(732) S.C. TOTAL SPORT EQUIPMENT

S.R.L., Str. Apuseni nr. 1, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

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

(540)

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06286
(151) 01.09.2010
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B, Jud.
I l fov,  077160,  POPEŞTI -
LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

SAVANA KIDS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06274
(151) 01.09.2010
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Capabili şi pregătiţi pentru nevoile
pacienţilor

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06275
(151) 01.09.2010
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

HELCOR CARDIO

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901;
270519;
290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06288
(151) 01.09.2010
(732) CIUSCA SERBAN CRISTIAN, Str.

George Călinescu nr. 52A, et. 5, ap.
10,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ZIUA NAŢIONALĂ A PASIUNILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; sondaje de piaţă; organizare de
târguri şi expoziţii cu carcter comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de expoziţii,
simpozioane, conferinţe şi alte evenimente
sociale cu carcter necomercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06289
(151) 01.09.2010
(732) CIUSCA SERBAN CRISTIAN, Str.

George Călinescu nr. 52A, et. 5, ap.
10,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TÂRGUL NAŢIONAL AL
PASIUNILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; sondaje de piaţă; organizare de
târguri şi expoziţii cu carcter comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de expoziţii,
simpozioane, conferinţe şi alte evenimente
sociale cu carcter necomercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06276
(151) 01.09.2010
(732) S.C. VIA FIDELIS S.R.L., Nr. 176,

judeţul Cluj, , BOLOGA ROMANIA

(540)
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ESTHETIC LUX CENTER -
FRUMUSEŢE. ARMONIE. SĂNĂTATE.

(591) Culori revendicate:roşu, galben-auriu

  
(531) Clasificare Viena:090110;
270511;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii  pentru oameni din această clasă, cu
excepţia serviciilor medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06277
(151) 01.09.2010
(732) BARA LEVENTE-HUGO, Bd.

Încoronării nr. 75 B, judeţul Alba,
ALBA-IULIA ROMANIA 

(540)

SupremSteril

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06291
(151) 01.09.2010
(732) S.C. TELNET S.R.L., Str. Mogoşoaia

nr. 7, ap.57, judeţul Cluj, 400652,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

UNICA IUBIRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile; 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
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
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16 Publicaţii; tipărituri; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase; 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
class); caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
publicarea electronică online a cărţilor şi
periodicelor; activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi
tehnologieica şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi de cercetare;
proiectarea şi dezvoltare hardware şi soft
(inclusiv chat-rooms). 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 06278
(151) 01.09.2010
(732) BARA LEVENTE-HUGO, Bd.

Încoronării nr. 75 B, judeţul Alba,
ALBA-IULIA ROMANIA 

(540)

Suprarom

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06206
(151) 30.08.2010
(732) ORASUL NAVODARI, Str.

Dobrogei nr. 1, judeţul Constanţa,
905700, NĂVODARI ROMANIA 

(540)

ORASUL UNDE SOARELE SARUTA
MAREA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE  
BOPI 9/saptamana 36 din data de 2.09.2010

Referitor Depozit National  M 2010/02007 publicat in lista din 10.05.2010 s-a produs o

eroare in ceea ce priveste denumirea marcii fiind gresit introdus SOCIALISTUL corect fiind

PAS SOCIALISTUL (Lista cereri publicate din data de 10.05.2010)

Referitor Depozit National 4302/2010 si Depozit National 4304/2010, dintr-o eroare

materiala s-a omis a se publica prioritatea  invocata de solicitant si anume corect fiind

PRIORITATE INVOCATA MOLDOVA 027050/26.04.2010. 
Pentru  aceasta  rectificare s-a trimis catre mandatar  si o notificare rectificativa cuprinzand

datele omise. (BOPI 6/17.06.2010 partea l.)

Referitor Depozit  National  3914/2010 dintr-o eroare materiala s-a publicat gresit

denumirea marcii CROMIX corect fiind GROMIX conform elementului figurativ.

(BOPI 6/3.06.2010). 


