
OFICIUL    DE  STAT   PE NTRU  INVENTII  SI  MARCI  BUCURESTI  ROMANIA 

BULETIN OFICIAL DE 
PROPRIETATE INDUSTRIALA 

SECTIUNEA MARCI 

PARTEA  I 

Cercri de inregistrare marca depuse in Saptamana 40 
de la 23.09.2010 pana la 29.09.2010 

PUBLICATE IN DATA DE 30.09.2010 

I.S.S.N. 2065-0345 



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

1

Mărci publicate în BOPI nr 9/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05181
27.09.2010 S.C. PAN GROUP S.A. CROKETINI

2 M 2010
06118

27.09.2010 S.C. GENERAL PREST S.A. GENERAL PREST ROMANIA
PITESTI

3 M 2010
06363

27.09.2010 S.C. TOM CRIS' 93 S.R.L. PENSIUNEA VALEA NEGRASULUI

4 M 2010
06632

20.09.2010 S.C. BEST WINE
DISTRIBUTION S.R.L.

Lucris VODKOFF

5 M 2010
06633

20.09.2010 S.C. BEST WINE
DISTRIBUTION S.R.L.

Lucris TUICOFF

6 M 2010
06634

20.09.2010 S.C. BEST WINE
DISTRIBUTION S.R.L.

Lucris BRANDOFF

7 M 2010
06635

20.09.2010 S.C. BEST WINE
DISTRIBUTION S.R.L.

CHEF de CHEF

8 M 2010
06714

27.09.2010 S.C. CADEROL S.R.L. Caderol

9 M 2010
06748

29.09.2010 S.C. COBALT IT S.R.L. AirTV

10 M 2010
06785

22.09.2010 AHMAD SAAD AIR MEGA

11 M 2010
06787

22.09.2010 AHMAD SAAD MEGA KILL TOX

12 M 2010
06803

23.09.2010 S.C. IMPALA CLASS COMPANY
S.R.L.

IMPALA CLASS COMPANY GHOST
BUSTERS (terminatorii de fantome)

13 M 2010
06804

23.09.2010 S.C. WHITE WOLVES
SECURITY S.R.L.

WHITE WOLVES SECURITY

14 M 2010
06805

23.09.2010 UNIVERSITATEA ROMANA DE
STIINTE SI ARTA GHEORGHE
CRISTEA (U.R.S.A.)

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE
ŞTIINŢE ŞI ARTE GHEORGHE
CRISTEA CENTRUL DE RELAŢII
INTERNAŢIONALE, STUDII ŞI
CERCETĂRI (CRISC) 9 MAI Ziua
Europei

15 M 2010
06789

23.09.2010 S.C. AQUA QUEEN S.R.L. AQUA QUEEN

16 M 2010
06790

23.09.2010 BRATU VIOREL TRANSILVANIA VAMPIRENES
BIKINI TEAM
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17 M 2010
06806

23.09.2010 UNIVERSITATEA ROMANA DE
STIINTE SI ARTA GHEORGHE
CRISTEA (U.R.S.A.)

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE
ŞTIINŢE ŞI ARTE GHEORGHE
CRISTEA CENTRUL DE RELAŢII
INTERNAŢIONALE, STUDII ŞI
CERCETĂRI (CRISC) REVISTA
ROMÂNĂ DE GEOPOLITICĂ ŞI
RELAŢII INTERNAŢIONALE

18 M 2010
06791

23.09.2010 COJOC GABRIEL DECEBAL Bucharest Design Week

19 M 2010
06807

23.09.2010 UNILEVER N.V. POWER PRO NATURALS

20 M 2010
06792

23.09.2010 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

BANAT

21 M 2010
06808

23.09.2010 CAN TECHNOLOGIES, INC., A
DELAWARE CORPORATION

22 M 2010
06793

23.09.2010 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

DANUBIO

23 M 2010
06809

23.09.2010 CAN TECHNOLOGIES, INC., A
DELAWARE CORPORATION

24 M 2010
06794

23.09.2010 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

FAVORIT

25 M 2010
06810

23.09.2010 CAN TECHNOLOGIES, INC., A
DELAWARE CORPORATION

26 M 2010
06795

23.09.2010 MDC COMPUTERS
INTERNATIONAL S.R.L.

NavCar

27 M 2010
06811

23.09.2010 SOCIETATEA NUMISMATICA
ROMANA

SOCIETATEA NUMISMATICĂ
ROMÂNĂ 1903

28 M 2010
06796

23.09.2010 DAN DUMITRESCU VIA SPORT

29 M 2010
06813

23.09.2010 COSMIN NEAGU
0.00CRISTIAN GEORGE ISCRU

SPORT 101

30 M 2010
06816

24.09.2010 ZAMFIR SORIN HAT SHIELD SECURITY

31 M 2010
06815

23.09.2010 FUNDATIA LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT

LUMINA UNIVERSITY - THE
UNIVERSITY OF SOUTH-EAST
EUROPE (UNIVERSITATEA
EUROPEI DE SUD-EST - LUMINA)

32 M 2010
06797

23.09.2010 GURZAU ADRIAN PRODUS ÎN CLUJ

33 M 2010
06798

23.09.2010 GURZAU ADRIAN FBRICAT ÎN CLUJ
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34 M 2010
06814

23.09.2010 S.C. PROTECT
PRIVATSECURITY S.R.L.

PROTECT PRIVATSECURITY PPS

35 M 2010
06799

23.09.2010 GTS TELECOM S.R.L. GTS

36 M 2010
06800

23.09.2010 GTS TELECOM S.R.L. GTS

37 M 2010
06801

23.09.2010 MAVA GLOBAL S.R.L. WOK to ME

38 M 2010
06802

23.09.2010 S.C. PRINTESA MEA IMPEX
S.R.L.

CLUB & CASINO PRINCESS

39 M 2010
06812

24.09.2010 S.C. RJ AGENCY S.R.L. BOUTIQUE DU VIN MAGAZIN CU
VINURI BUNE

40 M 2010
06828

24.09.2010 S.C. KOMSI GROUP S.R.L. KOMSI TRAVEL

41 M 2010
06817

24.09.2010 BRATU VIOREL THE SEXIEST VAMPIRENES IN
THE WORLD

42 M 2010
06066

23.09.2010 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. bybion

43 M 2010
06829

24.09.2010 DAN MIHAI PITIC SONERG

44 M 2010
06837

24.09.2010 ZAHARIA MIHAI
0.00ANTOHI FLORINEL

BARFA DE IASI

45 M 2010
06820

24.09.2010 S.C. LIBREX MEDIA
INTERNATIONAL S.R.L.

LIBREX libraria ta de încredere

46 M 2010
06838

24.09.2010 ZAHARIA MIHAI
0.00ANTOHI FLORINEL

bfi

47 M 2010
06830

28.09.2010 S.C. PROTECT RP S.R.L. polipox-rp

48 M 2010
06831

24.09.2010 S.C. CERTEXPERT S.R.L. Certexpert

49 M 2010
06821

24.09.2010 GORDEA ALEXANDRA PLATFORMA CIVICA

50 M 2010
06832

24.09.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

NE VEDEM LA TVR

51 M 2010
06822

24.09.2010 S.C. SAV INTEGRATED
SYSTEMS S.R.L.

SAV Integrated Systems WE SPEAK
TECHNOLOGY

52 M 2010
06839

24.09.2010 HASAN BALOULI Cardnovel
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53 M 2010
06840

24.09.2010 CENTRUL MEDICAL MED-AS
2003 S.R.L.

MEDAS Call Center 021.9232

54 M 2010
06841

24.09.2010 CENTRUL MEDICAL MED-AS
2003 S.R.L.

Centrul Medical MEDAS Pretuim
viata

55 M 2010
06823

24.09.2010 S.C. EXOLUTION
DEVELOPMENTS S.R.L.

Vrednic.ro

56 M 2010
06833

27.09.2010 FULOP LADISLAU Sugas HOTEL-RESTAURANT

57 M 2010
06842

24.09.2010 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

LAXIT

58 M 2010
06824

24.09.2010 S.C. EXOLUTION
DEVELOPMENTS S.R.L.

Vrednic

59 M 2010
06067

28.09.2010 SERVICII PUBLICE PODARI
S.R.L.

SPS SERVICIUL DE PROTECTIE SI
SIGURANTA PODARI

60 M 2010
06834

24.09.2010 FULOP LADISLAU PANZIO

61 M 2010
06843

24.09.2010 CENTRUL MEDICAL MED-AS
2003 S.R.L.

MEDAS profesional

62 M 2010
06825

24.09.2010 S.C. KLAUSS FARM S.R.L. Klauss Farm Un zambet plin de
sanatate

63 M 2010
06835

24.09.2010 GLAXO GROUP LIMITED VITAMAX Q10

64 M 2010
06844

24.09.2010 INTERMARKETING &
CONSULTING S.R.L.

EXPO AgriPlanta

65 M 2010
06836

24.09.2010 S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. KLEVA

66 M 2010
06826

24.09.2010 DOCZE I.ISTVAN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

SCHOOLCARD

67 M 2010
06827

24.09.2010 CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
S.R.L.

WEDDING SHOW

68 M 2010
06847

27.09.2010 SIGMA ALIMENTOS, SA.DE
C.V.

GUSTEN

69 M 2010
06848

27.09.2010 SIGMA ALIMENTOS, SA.DE
C.V.

GUSTA

70 M 2010
06849

27.09.2010 SIGMA ALIMENTOS, SA.DE
C.V.

FITLET

71 M 2010
06850

27.09.2010 SIGMA ALIMENTOS, SA.DE
C.V.

TOCĂNITE ÎN CÂTEVA MINUTE
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72 M 2010
06851

27.09.2010 ABUAL HAIJA ISSAM ABDEL
RAHMAN NAJIB

HijA

73 M 2010
06861

27.09.2010 S.C. MONTANA HOLDING
I.N.C. S.R.L.

COSMOPOLITAN BAR

74 M 2010
06862

27.09.2010 S.C. ALKA CO S.R.L. Alfers

75 M 2010
06852

27.09.2010 S.C. BELL & TAN COMPANY
S.R.L.

LA FIŢE

76 M 2010
06863

27.09.2010 ASOCIATIA CORINT - PRO
LECTURA

CORINT pro lectura

77 M 2010
06853

27.09.2010 MOCANU OCTAVIAN CALIN EDUC-ART

78 M 2010
06864

27.09.2010 ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN BUBBLE TEA

79 M 2010
06854

27.09.2010 SAVOAIA BOGDAN HIDROTERMIZ HTZ

80 M 2010
06865

27.09.2010 ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN THE BUBBLES

81 M 2010
06866

27.09.2010 ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN BUBBLE TEA ORIGINAL

82 M 2010
06856

27.09.2010 S.C. CIVITAS PSG S.R.L. CIVITAS

83 M 2010
06857

27.09.2010 S.C. RAPEL S.A. CARLA ROSSINI

84 M 2010
06858

27.09.2010 S.C. FILIALA DE INTRETINERE
SI SERVICII ENERGETICE
ELECTRICA SERV S.A.

electrica serv

85 M 2010
06860

27.09.2010 S.C. AUTO CAFFE STYLE
S.R.L.

ISLICARI CAFFE

86 M 2010
06855

27.09.2010 ASOCIATIA PATRONALA A
RETELELOR DE COMERT

Asociaţia Patronală a Reţelelor de
Comerţ APRC

87 M 2010
06875

28.09.2010 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

STOPARTROZ

88 M 2010
06876

28.09.2010 S.C. ROMAROSE
INTERNATIONAL S.R.L.

BERGNER

89 M 2010
06877

28.09.2010 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

ROCK FM Classic Rock

90 M 2010
06867

28.09.2010 S.C. BERK TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

Saba Gonzales
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91 M 2010
06859

27.09.2010 S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L.

SERON

92 M 2010
06868

28.09.2010 S.C. BERK TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

BURAY TEKSTIL SANAYI VE
TICARET SA BURAY

93 M 2010
06869

28.09.2010 S.C. BERK TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

SG SABA & GONZALES

94 M 2010
06871

28.09.2010 S.C. BERK TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

CELIK

95 M 2010
06872

28.09.2010 S.C. BERK TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

CELIK SELONYA

96 M 2010
06873

28.09.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. Nobilitas

97 M 2010
06870

28.09.2010 S.C. BERK TEXTIL IMPORT
EXPORT S.R.L.

Dogrusoylar Nilufer ipek

98 M 2010
06874

28.09.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. Crama Voievodului

99 M 2010
06879

28.09.2010 S.C. GELMIN S.R.L. ULTIMA FRONTIERA

100 M 2010
06887

28.09.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. Amoretti

101 M 2010
06888

28.09.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. Cremolino

102 M 2010
06889

28.09.2010 S.C. SAFEWAY
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

YAMMY

103 M 2010
06890

28.09.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. Dolcissima

104 M 2010
06891

28.09.2010 CRANTA CARMEN FLORINA FLANTECH

105 M 2010
06881

28.09.2010 ASOCIATIA CHINOLOGICA A
JUDETULUI MURES

DRACULA DOG SHOW

106 M 2010
06880

28.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. BEONLINE

107 M 2010
06883

28.09.2010 S.C. CASA FARM S.R.L. GREEN SUGAR

108 M 2010
06894

28.09.2010 S.C. ALLIANZ TC COM S.R.L. DOMUS

109 M 2010
06884

28.09.2010 S.C.
PROFESIONAL-AGROMEDIA
S.R.L.

Revista Fermierului
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110 M 2010
06895

28.09.2010 S.C. AMAIREH GRUP S.R.L. MODFLOOR

111 M 2010
06892

28.09.2010 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA PHARM

112 M 2010
06896

28.09.2010 GEAMBASU ROMEO ONE WAY BAND

113 M 2010
06885

28.09.2010 S.C. LION INVESTITII S.R.L. BLACK SHEEP HOME
COLLECTION

114 M 2010
06897

28.09.2010 S.C. CONFIND S.R.L. Ci CONFIND

115 M 2010
06886

28.09.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. Sânzâiana

116 M 2010
06898

28.09.2010 S.C. ONEBEAT PRODUCTION
S.R.L.

onebeat

117 M 2010
06907

29.09.2010 RUS CALIN VIADAN

118 M 2010
06899

28.09.2010 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

KANAL D DREPT LA TINTA

119 M 2010
06908

29.09.2010 KATONA ZSOLT LUCKY RED

120 M 2010
06900

28.09.2010 CATALIN LASCUT BARFA ZILEI NE-A SOPTIT O
PASARICA...

121 M 2010
06909

29.09.2010 S.C. AMAIREH GRUP S.R.L. MODFLOOR

122 M 2010
06910

29.09.2010 S.C. SAN GIORGIOS IMPEX
S.R.L.

www.booktravelvisit.com

123 M 2010
06902

29.09.2010 MAHMOUD YAHYA ALY
ELAMIR ELASTAL

SONASHI

124 M 2010
06911

29.09.2010 S.C. SAN GIORGIOS IMPEX
S.R.L.

book travel visit

125 M 2010
06903

29.09.2010 MAHMOUD YAHYA ALY
ELAMIR ELASTAL

SAYONA

126 M 2010
06941

29.09.2010 UNTARU IONUT BOGDAN Shayrine

127 M 2010
06942

29.09.2010 UNTARU IONUT BOGDAN Reynna

128 M 2010
06943

29.09.2010 UNTARU IONUT BOGDAN Frissco
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129 M 2010
06944

29.09.2010 UNTARU IONUT BOGDAN Residence Deejays

130 M 2010
06904

29.09.2010 CAROLI BRANDS S.R.L. caroli Hercule

131 M 2010
06945

29.09.2010 TRIPONT INVEST S.R.L. MARITIMO CENTER

132 M 2010
06946

29.09.2010 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI SPORT SPRCIAL

133 M 2010
06933

29.09.2010 S.C. FARMEC S.A. INSECT - TOX

134 M 2010
06905

29.09.2010 PATRONATUL ASOCIATIA
NATIONALA A AGENTIILOR DE
TURISM DIN ROMANIA

Târgul Internaţional de Turism Winter
Holiday

135 M 2010
06934

29.09.2010 TRIPONT INVEST S.R.L. MARITIMO SHOPPING CENTER

136 M 2010
06906

29.09.2010 RUS CALIN INGREDIENTE LA SUPERLATIV

137 M 2010
06935

29.09.2010 TRIPONT INVEST S.R.L.

138 M 2010
06925

29.09.2010 MIKO MATEI IOAN ALEEA SENIORILOR CETATII

139 M 2010
06912

29.09.2010 S.C. MANNORI SERVICES
GROUP S.R.L.

MANNORI Galerii si sisteme
semiautomate din aluminiu pentru
perdele si draperii operate cu snur

140 M 2010
06913

29.09.2010 S.C. GOLDEN SOUL S.R.L. ROSETTA

141 M 2010
06936

29.09.2010 TRIPONT INVEST S.R.L. maritimo shopping center

142 M 2010
06937

29.09.2010 S.C. GELOR TRADING COM
S.R.L.

FIREFLY

143 M 2010
06928

29.09.2010 LINK GROUP EDUCATION
SERVICES S.R.L.

ITAcademy by LINKgroup

144 M 2010
06938

29.09.2010 S.C. E&C SECURITATE S.R.L. E & C SECURITATE RO

145 M 2010
06929

29.09.2010 LINK GROUP EDUCATION
SERVICES S.R.L.

IT Academy

146 M 2010
06914

29.09.2010 S.C. ELECTRONICS SERVICES
AND TRADE (E.S.T.)SRL

TENSAI

147 M 2010
06930

29.09.2010 S.C. NOVA FORCE TECHNIC
S.R.L. GIURGIU

GIURGIUVEANUL cotidian
independent
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148 M 2010
06915

29.09.2010 S.C. ELECTRONICS SERVICES
AND TRADE (E.S.T.)SRL

EUROTECHNIK

149 M 2010
06931

29.09.2010 S.C. NOVA FORCE TECHNIC
S.R.L. GIURGIU

GR TV

150 M 2010
06916

29.09.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. METROPOLITAN PARTY

151 M 2010
06932

29.09.2010 KHARPET KHALID Rose Group

152 M 2010
06917

29.09.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. METROPOLITAN FUN

153 M 2010
06918

29.09.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. METROPOLITAN PLAY

154 M 2010
06919

29.09.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. METROPOLITAN GOLD

155 M 2010
06920

29.09.2010 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

NAŞA

156 M 2010
06921

29.09.2010 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

THE GODMOTHER

157 M 2010
06922

29.09.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. NUGILAY

158 M 2010
06923

29.09.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. GOLDPRENS

159 M 2010
06924

29.09.2010 S.C. FAMILY SECURITY
COMPANY S.R.L.

FAMILY SECURITY COMPANY
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(210) M 2010 05181
(151) 27.09.2010
(732) S.C. PAN GROUP S.A., Calea

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

(540)

CROKETINI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06118
(151) 27.09.2010
(732) S.C. GENERAL PREST S.A., Str.

Lânăriei nr. 5B, Jud. Argeş, 110168,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

GENERAL PREST ROMANIA PITESTI

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260102;
260118;

270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06363
(151) 27.09.2010
(732) S.C. TOM CRIS' 93 S.R.L., DN 1 nr.

FN, Judeţul Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA 

(540)

PENSIUNEA VALEA NEGRASULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06632
(151) 20.09.2010
(732) S.C. BEST WINE DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Veronica Micle nr. 22, bl.
M5, sc.A, et. 7, ap. 37, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06633
(151) 20.09.2010
(732) S.C. BEST WINE DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Veronica Micle nr. 22, bl.
M5, sc.A, et. 7, ap. 37, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lucris TUICOFF
  
(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 06634
(151) 20.09.2010
(732) S.C. BEST WINE DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Veronica Micle nr. 22, bl.
M5, sc.A, et. 7, ap. 37, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lucris BRANDOFF

  

(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 06635
(151) 20.09.2010
(732) S.C. BEST WINE DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Veronica Micle nr. 22, bl.
M5, sc.A, et. 7, ap. 37, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHEF de CHEF
  
(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 06714
(151) 27.09.2010
(732) S.C. CADEROL S.R.L., Str. George

Topârceanu nr. 10, Jud. Iaşi, 700487,
IAŞI ROMANIA 

(540)

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

clase:
37 Servicii de instalaţii sisteme de alarmare
antiefracţie şi antiincendiu.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06748
(151) 29.09.2010
(732) S.C. COBALT IT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 98A, et. 5, camera 2,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AirTV

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:160104;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Difuzare de programe de televiziune prin
cablu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06785
(151) 22..09.2010
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

nr. 18, bl. 3 bis, sc.1, et. 2, ap. 47,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
AIR MEGA

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06787
(151) 22.09.2010
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

nr. 18, bl. 3 bis, sc.1, et. 2, ap. 47,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA KILL TOX
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06803
(151) 23.09.2010
(732) S.C. IMPALA CLASS COMPANY

S.R.L., Str. Moineşti nr. 7, bl. 134 A,
sc. B, et. 6, ap. 85, camera 1, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMPALA CLASS COMPANY GHOST
BUSTERS (terminatorii de fantome)
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(531) Clasificare Viena:020115;
040505;
150305;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06804
(151) 23.09.2010
(732) S.C. WHITE WOLVES SECURITY

S.R.L., Str. Agatha Birsescu nr. 13, bl.
V10, sc. 3, et. 8, ap. 89, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WHITE WOLVES SECURITY

(591) Culori revendicate:alb, albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:030116;
030124;
240109;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de

transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06805
(151) 23.09.2010
(732) UNIVERSITATEA ROMANA DE

STIINTE SI ARTA GHEORGHE
CRISTEA (U.R.S.A.) , Bdul.
Energeticienilor nr. 9 E, bl. M1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE
ŞTIINŢE ŞI ARTE GHEORGHE
CRISTEA CENTRUL DE RELAŢII
INTERNAŢIONALE, STUDII ŞI
CERCETĂRI (CRISC) 9 MAI Ziua
Europei

(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben
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 (531) Clasificare Viena:011108;
270713;
290102;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06789
(151) 23.09.2010
(732) S.C. AQUA QUEEN S.R.L., Str.

Blănari nr. 23, et. 1, cam. 101-102,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUA QUEEN

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:240908;
261501;
270502;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06790
(151) 23.09.2010
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

TRANSILVANIA VAMPIRENES
BIKINI TEAM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06806
(151) 23.09.2010
(732) UNIVERSITATEA ROMANA DE

STIINTE SI ARTA GHEORGHE
CRISTEA (U.R.S.A.) , Bdul.
Energeticienilor nr. 9 E, bl. M1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 
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(540)

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE
ŞTIINŢE ŞI ARTE GHEORGHE
CRISTEA CENTRUL DE RELAŢII
INTERNAŢIONALE, STUDII ŞI
CERCETĂRI (CRISC) REVISTA
ROMÂNĂ DE GEOPOLITICĂ ŞI
RELAŢII INTERNAŢIONALE

(591) Culori revendicate:bleu, alb,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:010701;
011716;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06791
(151) 23.09.2010
(732) COJOC GABRIEL DECEBAL, Str.

Ioviţa nr. 2, bl. P24, sc. A, ap. 7, et. 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bucharest Design Week
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi de publicitate, împreună cu toate
produsele şi serviciile necesare desfăşurării
activităţii, incluse în clasa 35.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06807
(151) 23.09.2010
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

POWER PRO NATURALS
  

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

3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru a fi folosite la spălat; preparate sub
formă de balsam pentru ţesături (fabric
conditioning preparations), preparate pentru
albit; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare si şlefuire; preparate pentru splărea
vaselor; săpunuri; preparate pentru spălare
manuală, preparate pentru spălarea mâinilor;
şerveţele impregnate cu preparate şi substanţe
pentru curăţat şi lustruit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06792
(151) 23.09.2010
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş, 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)
BANAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06808
(151) 23.09.2010
(732) CAN TECHNOLOGIES, INC., A

DELAWARE CORPORATION,
9350 Excelsior Boulevard, 55343,
HOPKINS S.U.A. MINNESOTA

(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)

 (531) Clasificare Viena:030402;

240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06793
(151) 23.09.2010
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş ,  300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

DANUBIO
  

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

31 Alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06809
(151) 23.09.2010
(732) CAN TECHNOLOGIES, INC., A

DELAWARE CORPORATION,
9350 Excelsior Boulevard, 55343,
HOPKINS S.U.A. MINNESOTA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06794
(151) 23.09.2010
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş, 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

FAVORIT
 

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

31 Alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06810
(151) 23.09.2010
(732) CAN TECHNOLOGIES, INC., A

DELAWARE CORPORATION,
9350 Excelsior Boulevard, 55343,
HOPKINS S.U.A. MINNESOTA

(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)

(531) Clasificare Viena:030418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06795
(151) 23.09.2010
(732) M D C  C O M P U T E R S

INTERNATIONAL S.R.L., Aleea
Zadei bl. F3, sc. 1, et. 2, ap. 7, Jud.
Caraş-Severin, , REŞIŢA ROMANIA

(540)

NavCar
  

(531) Clasificare Viena:270501;
270503;  
(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); sisteme de navigaţie prin
satelit şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, maşini de calcuat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06811
(151) 23.09.2010
(732) SOCIETATEA NUMISMATICA

ROMANA, Str. Popa Tatu nr. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA NUMISMATICĂ
ROMÂNĂ 1903

  
(531) Clasificare Viena:020101;
240502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06796
(151) 23.09.2010
(732) DAN DUMITRESCU, Str. George

Călinescu nr. 20, bl. 20A, sc. 2, et. 1,
ap.  26,  sector 1,  011691,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIA SPORT

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

  
(531) Clasificare Viena:260402;
260518;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06813
(151) 23.09.2010
(732) COSMIN NEAGU, Str. Bârcă nr. 6,

bl. M190, sc. 1, ap. 14, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CRISTIAN GEORGE ISCRU, Str.
Sarateni nr. 1, bl. E1, sc. 2, ap. 26,
Judeţul Brăila, , IANCA ROMANIA 

(540)

SPORT 101
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(531) Clasificare Viena:260418;
270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06816
(151) 24.09.2010
(732) Z A M F I R  S O R I N ,  B - d u l .

Petrochimiştilor nr. 13, bl. B8, sc. I,
et. 4, ap. 15, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

HAT SHIELD SECURITY

(591) Culori revendicate:verde (pantone
802C), negru (pantone Black 6C),
auriu metalic (pantone 136C), argintiu
metalic (pantone 441C)

  
(531) Clasificare Viena:051301;
140702;
241324;
290114;  

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

38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
reţele de comunicaţii şi de televiziune prin
cablu; servicii de comunicaţii prin reţele de
fibră optică; servicii de acces la reţele
informatice internaţionale; servicii de acces
prin telecomunicaţii la reţele informatice
internaţionale; servicii de transmisiuni;
transmisii de mesaje; transmisii de telecopii;
servicii de prelucrare şi transmitere a datelor;
transmisii şi transfer de date, de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii prin
terminale de calculator; transmisii vocale,
comunicaţii telefonice; servicii de
radiotelefonie mobilă; reţele informatice;
identificarea subiecţilor care comunică în
reţele; servicii de informare şi de consultanţă
tehnică referitoare la telecomunicaţii,
închiriere de aparatură şi echipamente de
telecomunicaţii.
45 Servicii personale şi sociale destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; organizare de
reuniuni; servicii oferite de persoane în
legătură cu evenimente sociale; cluburi;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de
supraveghere şi de anchete referitoare la
siguranţa persoanelor şi a colectivităţilor;
agenţii de detectivi, servicii de escortă,
servicii de supraveghere nocturnă, de alarme
antiefracţie, servicii de protecţie civilă,
servicii de consultanţă în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06815
(151) 23.09.2010
(732) FUNDATIA LUMINA INSTITUTII

DE INVATAMANT, Şos. Gării
Căţelu nr. 1R, sector 3, 032991,
BUCUREŞTI ROMANIA 
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(540)

LUMINA UNIVERSITY - THE
UNIVERSITY OF SOUTH-EAST
EUROPE (UNIVERSITATEA EUROPEI
DE SUD-EST - LUMINA)

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:010316;
260106;
270112;
290102;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06797
(151) 23.09.2010
(732) GURZAU ADRIAN, Str. Teodor

Mihail nr. 4, ap. 37, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.

21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

PRODUS ÎN CLUJ
  
(531) Clasificare Viena:200515;
250106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, inclusiv prin pagină de internet,
gestiunea afacerilor comerciale; organizare de
târguri, expoziţii cu scop publicitar şi
comercial, în cadrul căreia se expun pentru a
fi prezentate, promovate şi vândute bunuri
şi/sau servicii produse de entităţi
antreprenorlale.
41 Organizare de târguri, expoziţii cu scop
educativ şi cultural.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06798
(151) 23.09.2010
(732) GURZAU ADRIAN, Str. Teodor

Mihail nr. 4, ap. 37, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)
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FBRICAT ÎN CLUJ
  

(531) Clasificare Viena:200515;
250106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, inclusiv prin pagină de
internet, gestiunea afacerilor comerciale;
organizare de târguri, expoziţii cu scop
publicitar şi comercial, în cadrul căreia se
expun pentru a fi prezentate, promovate şi
vândute bunuri şi/sau servicii produse de
entităţi antreprenorlale.
41 Organizare de târguri, expoziţii cu scop
educativ şi cultural.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06814
(151) 23.09.2010
(732) S . C .  P R O T E C T

PRIVATSECURITY S.R.L., Str.
Câmpului nr. 193, Judeţul Brăila, ,
LOCALITATEA CHISCANI
ROMANIA 

(540)

PROTECT PRIVATSECURITY PPS

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

  (531) Clasificare Viena:260106;
270112;
290102;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 06799
(151) 23.09.2010
(732) GTS TELECOM S.R.L., B-dul.

Dimitrie Pompei, nr. 10A, et. 4,
Modulul 2, Conect III, sector 2,
020373, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GTS
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(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
166C, 166U), albastru (pantone
5405C, pantone 5405U)

  
(531) Clasificare Viena:260201;
260301;
261106;
270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
e lec t r ice ,  geodezice ,  fo tograf ice ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06800
(151) 23.09.2010
(732) GTS TELECOM S.R.L., B-dul.

Dimitrie Pompei, nr. 10A, et. 4,
Modulul 2, Conect III, sector 2,
020373, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GTS

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
166C, 166U), albastru (pantone
5405C, 5405U)

  
(531) Clasificare Viena:260201;
260301;
261106;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
e lec t r ice ,  geodezice ,  fo tograf ice ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06801
(151) 23.09.2010
(732) MAVA GLOBAL S.R.L., Str. Petru

Maior 7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WOK to ME

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:020311;
020323;
020523;
260418;
260422;
270524;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06802
(151) 23.09.2010
(732) S.C. PRINTESA MEA IMPEX

S.R.L., Str. Ghercu C-tin. nr. 24,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUB & CASINO PRINCESS

(531) Clasificare Viena:240903;
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260124;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06812
(151) 24.09.2010
(732) S.C. RJ AGENCY S.R.L., Str.

Munteniei bl. C31, ap. 4, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

BOUTIQUE DU VIN MAGAZIN CU
VINURI BUNE

(591) Culori revendicate:maro (pantone
1545), crem (pantone 7501)

  
(531) Clasificare Viena:110302;
270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06828
(151) 24.09.2010
(732) S.C. KOMSI GROUP S.R.L., Str.

Valea Ialomiţei nr. 3, bl. D22, sc. F,
parter, ap. 51, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

KOMSI TRAVEL
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
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(531) Clasificare Viena:270509;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06817
(151) 24.09.2010
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

THE SEXIEST VAMPIRENES IN THE
WORLD
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06066
(151) 23.09.2010
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L., Str.

Temişana nr. 18C, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

bybion
(591) Culori revendicate:roşu, negru
  

(531) Clasificare Viena:270502;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; inclusiv suplimente nutritive şi
suplimente alimentare pentru uz uman.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană şi alimente pentru
animale, inclusiv pentru animale de companie;
malţ, inclusiv suplimente nutritive, suplimente
alimentare şi suplimente furajere pentru
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06829
(151) 24.09.2010
(732) DAN MIHAI PITIC, Str. Parâng nr.

9, ap. 9, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

SONERG
  

(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.
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19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
pardoselilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Servicii de montare pardoseli.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06837
(151) 24.09.2010
(732) ZAHARIA MIHAI, Str. Mânăstirii

nr. 16, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(732) ANTOHI FLORINEL, Str. Libertăţii

nr. 60, bl. 602, sc. A, et 5, ap. 23,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

BARFA DE IASI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

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

clase:
16 Ziare, reviste, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); caractere tipografice;
clişee, produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; constituire baze de date.
38 Servicii de transmitere mesaje, comunicatii
prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de crearea şi menţinere site-uri
web (internet); servicii în domeniul
calaculatoarelor; reconstituire baze de date.
45 Servicii de proprietate intelectuală, drept de
autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06820
(151) 24.09.2010
(732) S . C .  L I B R E X  M E D I A

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Mihai Bravu nr. 1, bl. 2, sc. B, et. 11,
ap. 70, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LIBREX libraria ta de încredere

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270524;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06838
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(151) 24.09.2010
(732) ZAHARIA MIHAI, Str. Mânăstirii

nr. 16, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(732) ANTOHI FLORINEL, Str. Libertăţii

nr. 60, bl. 602, sc. A, et 5, ap. 23,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

bfi
  

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

16 Ziare, reviste, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); caractere tipografice;
clişee, produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
38 Servicii de transmitere mesaje, comunicatii
prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de crearea şi menţinere site-uri
web (internet); servicii în domeniul
calaculatoarelor; reconstituire baze de date.
45 Servicii de proprietate intelectuală, drept
de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06830
(151) 28.09.2010
(732) S.C. PROTECT RP S.R.L., Calea

Moldovei nr. 4, Judeţul Bacău,
600351, BACĂU ROMANIA 

(540)

polipox-rp

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

17 Materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06831
(151) 24.09.2010
(732) S.C. CERTEXPERT S.R.L., Str.

Sovata nr. 20, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Certexpert
  

(531) Clasificare Viena:270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06821
(151) 24.09.2010
(732) GORDEA ALEXANDRA, Str.

Veteranilor nr. 17, bl. B3, sc. 1, et. 4,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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PLATFORMA CIVICA

(591) Culori revendicate:alba, albastru
  
(531) Clasificare Viena:011711;
011725;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou;
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
editare de lucrări şi publicaţii proprii.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe
radio-tv (programe şi generice radio-tv),
consultanţă în domeniul mass-media.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice);
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de dezbateri;
activtăţi culturale; organizare de manifestări
culturale, seminarii, conferinţe, întâlniri între
membrii; dezbateri publice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terti, destinate sa satisfacă nevoile indivizilor;
colaborarea cu partide şi organizaţii politice şi
nonpolitice, organisme guvernamentale şi
nonguvernamentale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06832
(151) 24.09.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

NE VEDEM LA TVR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/Internet, programe de calculator
înregistrate şi descărcabile, programe pentru
jocuri de calculator.
16 Articole din hârtie şi carton, produse din
aceste materiale: publicaţii, periodice, reviste,
magazine, ghiduri, cărţi, afişe, albume, caiete,
bilete, imprimate, calendare, plicuri, postere,
prospecte, pliante, bloc notes, cărţi poştale,
cărţi de vizită, suport de cărţi de vizită,
bannere, materiale colante, antete, mape,
cataloage, broşuri, invitaţii, agende, felicitări,
ecusoane, insigne, stilouri, creioane, semen de
carte, articole de birou (cu excepţia
mobilierului), clişee tipografice, matriţe, cutii
şi pungi din hârtie sau plastic, fotografii,
suport pentru fotografii, materiale plastice
pentru ambalaje (necuprinse în alte clase),
hârtie pentru ambalat cadouri.
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou:
publicitate out-door; import-export pentru
producţiile proprii, organizarea târgurilor si
expoziţiilor pentru scopuri comerciale, de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, servicii de revista
presei, cercetarea pieţei, sondaje de opinie,
comercializarea produselor proprii prin
diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
distribuire de materiale publicitare, închiriere
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de spaţii publicitare.
38 Telecomunicaţii: difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
39 Depozitarea, arhivarea pe orice tip de
suport a producţiilor de televiziune,
depozitarea suporturilor de date sau a
documentelor stocate electronic, transportul
auto al producţiilor proprii; organizarea de
excursii, călătorii, croaziere, vizite la
obiective turistice, distribuirea de ziare,
informaţii în domeniul depozitării, traficului,
transportului, închiriere de vehicule.
41 Educaţie, divertisment, instruire; activităţi
sportive, de divertisment, culturale,
producerea de programe de televiziune,
servicii de realizare a emisiunilor de
televiziune, realizator/regizor tv, redactor tv,
reporter tv, editor tv, servicii video, audio,
iluminat artistic, imagine, înregistrări
magnetice, montaj, procesare, tehnoredactare,
machetare, producerea de videograme şi
fonograme, academie (educaţie), organizarea
şi conducerea de colocvii, conferinţe,
congrese,  seminari i ,  s impozioane,
workshop-uri, concerte, spectacole,
organizarea de concursuri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative, filmare,
i n t e r p r e t a r e  d e  l i m b a j  g e s t u a l ,
postsincronizare, reprezentaţii teatrale.
42 Servicii in domeniile ştiinţei şi tehnologiei:
furnizare de motoare de căutare pentru
internet, găzduirea siturilor informatice (situri
web), conversia datelor şi a documentelor de
pe un suport fizic către un suport electronic,
servicii de informare meteorologică, servicii
de design vestimentar, decoraţiuni interioare,

grafică, videografică, scenografie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06822
(151) 24.09.2010
(732) S.C.  SAV INTEGRATED

SYSTEMS S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei nr. 10A, Clădirea Conect 1, et.
3, sector 2, 020337, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SAV Integrated Systems WE SPEAK
TECHNOLOGY

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), verde (pantone 355C), albastru
(pantone Process Cyan C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06839
(151) 24.09.2010
(732) HASAN BALOULI, Bd. Pache

Protopopescu, nr. 12, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cardnovel

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06840
(151) 24.09.2010

(732) CENTRUL MEDICAL MED-AS
2003 S.R.L., Str. Gabroveni nr. 2, et.
1, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiste nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MEDAS Call Center 021.9232

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

  
(531) Clasificare Viena:020505;
020523;
020901;
290101;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Giuvaergarie, bijuterii şi ceasornicărie.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; fotografii;
papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor). 
18 Produse din piele şi imitaţii de piele,
necuprinse în alte clase; umbrele şi umbrele de
soare.
21 Produse de sticlărie, porţelan, şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06841
(151) 24.09.2010
(732) CENTRUL MEDICAL MED-AS

2003 S.R.L., Str. Gabroveni nr. 2, et.
1, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiste nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Centrul Medical MEDAS Pretuim viata

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

  
(531) Clasificare Viena:020901;
261102;
290101;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06823
(151) 24.09.2010
(732) S . C .  E X O L U T I O N

DEVELOPMENTS S.R.L., B-dul.
Ion Mihalache nr. 65, et. 2, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vrednic.ro

(591) Culori revendicate:roşu, negru, bej,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020505;
020523;
290101;
290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06833
(151) 27.09.2010
(732) FULOP LADISLAU, Str. Kossuth

Lajos nr. 17, judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)
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Sugas HOTEL-RESTAURANT

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 032
C)

  
(531) Clasificare Viena:050503;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06842
(151) 24.09.2010
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

LAXIT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06824
(151) 24.09.2010
(732) S . C .  E X O L U T I O N

DEVELOPMENTS S.R.L., B-dul.
Ion Mihalache nr. 65, et. 2, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vrednic

(591) Culori revendicate:roşu, bej, galben
  
(531) Clasificare Viena:020505;
020523;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06067
(151) 28.09.2010
(732) SERVICII PUBLICE PODARI

S.R.L., Str. Dunării nr. 67, judeţul
Dolj, , PODARI ROMANIA 

(540)

SPS SERVICIUL DE PROTECTIE SI
SIGURANTA PODARI

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, alb, negru
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(531) Clasificare Viena:011108;
030101;
030124;
260118;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
Lucrări de instalaţii electrice; instalare şi
reparare dispozitive de alarmă în caz de furt,
incendiu; instalare şi reparare camere video de
supraveghere.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06834
(151) 24.09.2010
(732) FULOP LADISLAU, Str. Kossuth

Lajos nr. 17, judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

PANZIO

  
(531) Clasificare Viena:120109;
270701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară în special
cazare în pensiuni; pensiuni; rezervare de
spaţii de cazare temporară în pensiuni; bufete
cu autoservire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06843
(151) 24.09.2010
(732) CENTRUL MEDICAL MED-AS

2003 S.R.L., Str. Gabroveni nr. 2, et.
1, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiste nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MEDAS profesional
  

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

clase:
16 Produse de imprimerie; papetărie;
materiale pentru instruire sau învăţământ şi în
special o revistă periodică pentru domeniul
sănătăţii, cataloage, prospecte, pliante, afişe şi
orice alte materiale imprimate pe hârtie/carton
cuprinse în această clasă.
35 Servicii de publicitate şi reclamă pentru
domeniul sănătăţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06825
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(151) 24.09.2010
(732) S.C. KLAUSS FARM S.R.L., Sat

Costeşti, Jud. Vaslui, , COMUNA
COSTEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Klauss Farm Un zambet plin de sanatate
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:031103;
241317;
270501;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06835
(151) 24.09.2010
(732) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo

Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, UB6 0NN, MIDDLESEX
REGATUL UNIT 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

VITAMAX Q10
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse şi substanţe farmaceutice, substanţe
dietetice, produse pe bază de vitamine şi
minerale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06844
(151) 24.09.2010
(732) I N T E R M A R K E T I N G  &

CONSULTING S.R.L., Bd. C-tin
Brancoveanu nr.6, bl. B1, sc. 2, et. 3,
ap. 42, sector 4, 041448, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

EXPO AgriPlanta

(591) Culori revendicate:galben (pantone
116C, 145C), verde (pantone 367C,
7483C, 7490C)

  (531) Clasificare Viena:050315;
261102;
270506;
270510;
290102;
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290103;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06836
(151) 24.09.2010
(732) S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.,

Str. Călăraşi nr. 505, judeţul Ialomiţa,
925150, FETEŞTI ROMANIA 

(540)

KLEVA
(591) Culori revendicate:bej, alb

  
(531) Clasificare Viena:270524;
290102;
290107;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06826
(151) 24.09.2010
(732) D O C Z E  I . I S T V A N

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Trandafirilor nr.
2, bl. 14, sc. C, et. 2, ap. 10, Jud.
Covasna, , TÂRGU SECUIESC
ROMANIA 

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

(540)

SCHOOLCARD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06827
(151) 24.09.2010
(732) CABINET DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA LAZAR ELENA
S.R.L., B-dul. Unirii, bl. 16C, ap. 12,
Jud. Buzău, 120013, BUZĂU
ROMANIA 

(540)

WEDDING SHOW
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii în format electronic, inclusiv
site-uri.
35 Organizare de târguri, expoziţii nunţi, cu
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caracter publicitar în scopul comercialzării.
41 Organizare de târguri cu caracter educativ,
expoziţii nunţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06847
(151) 27.09.2010
(732) SIGMA ALIMENTOS, SA.DE

C.V., San Pedro Garza Garcia,
Avenida Gomez Morin Nr. 1111,
Colonia Carrizalejo, 66254, NUEVO
LEON MEXIC 

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

(540)

GUSTEN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peste, pasări, vânat; extracte din
carne, fructe si legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; oua, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, inclusiv carne, carne prelucrată,
mezeluri, carne de pasare, vânat, extracte din
carne, produse din carne cu proteine vegetale,
produse lactate, produse alimentare refrigerate
sau congelate pe bază de carne, carne de vită,
carne de pasăre, carne de porc, carne de miel,
peşte sau fructe de mare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06848
(151) 27.09.2010
(732) SIGMA ALIMENTOS, SA.DE

C.V., San Pedro Garza Garcia,
Avenida Gomez Morin Nr. 1111,
Colonia Carrizalejo, 66254, NUEVO
LEON MEXIC 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Str. M.

Kogălniceanu nr.17, bl.C4, et.7,
Judeţul Braşov BRASOV

(540)

GUSTA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peste, pasări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, inclusiv carne, carne prelucrată,
mezeluri, carne de pasăre, vânat, extracte din
carne, produse din carne cu proteine vegetale,
produse lactate, produse alimentare refrigerate
sau congelate pe bază de carne, carne de vită,
carne de pasăre, carne de porc, carne de miel,
peşte sau fructe de mare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06849
(151) 27.09.2010
(732) SIGMA ALIMENTOS, SA.DE C.V.,

San Pedro Garza Garcia, Avenida
Gomez Morin Nr. 1111, Colonia
Carrizalejo, 66254, NUEVO LEON
MEXIC 

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

(540)

FITLET
 

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

29 Carne, peste, pasări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, inclusiv carne, carne prelucrată,
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mezeluri, carne de pasăre, vânat, extracte din
carne, produse din carne cu proteine vegetale,
produse lactate, produse alimentare refrigerate
sau congelate pe bază de carne, carne de vită,
carne de pasăre, carne de porc, carne de miel,
peşte sau fructe de mare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06850
(151) 27.09.2010
(732) SIGMA ALIMENTOS, SA.DE

C.V., San Pedro Garza Garcia,
Avenida Gomez Morin Nr. 1111,
Colonia Carrizalejo, 66254, NUEVO
LEON MEXIC 

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

(540)

TOCĂNITE ÎN CÂTEVA MINUTE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peste, pasări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, inclusiv carne, carne prelucrată,
mezeluri, carne de pasăre, vânat, extracte din
carne, produse din carne cu proteine vegetale,

produse lactate, produse alimentare refrigerate
sau congelate pe bază de carne, carne de vită,
carne de pasăre, carne de porc, carne de miel,
peşte sau fructe de mare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06851
(151) 27.09.2010
(732) ABUAL HAIJA ISSAM ABDEL

RAHMAN NAJIB, Splaiul Unirii nr.
33, bl. M4, sc. 2, ap. 65, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HijA

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis

  

(531) Clasificare Viena:030701;
030716;
260106;
260115;
260118;
290101;
290103;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
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fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06861
(151) 27.09.2010
(732) S.C. MONTANA HOLDING I.N.C.

S.R.L., Şos Mangaliei nr. 59, bl. SM2,
sc. B, et. 2, ap. 53, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

COSMOPOLITAN BAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06862
(151) 27.09.2010
(732) S.C. ALKA CO S.R.L., Şos.

Străuleşti nr. 76-86, sector 1, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alfers
(591) Culori revendicate:roşu, verde, mov,

portocaliu, maro, bej, violet
 

(531) Clasificare Viena:020914;
260409;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Napolitane; biscuiţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06852
(151) 27.09.2010
(732) S.C. BELL & TAN COMPANY

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 225, bl.
66, sc. 3, et. 6, ap. 110, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06863
(151) 27.09.2010
(732) ASOCIATIA CORINT - PRO

LECTURA, Str. Mihai Eminescu nr.
54, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORINT pro lectura

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:200701;
270511;
270515;
290101;  
(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 06853
(151) 27.09.2010
(732) MOCANU OCTAVIAN CALIN,

Str. Dinu Vintilă nr. 6B, bl. 2, sc. E,
et. 1, ap. 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDUC-ART
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06864
(151) 27.09.2010
(732) ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN,

Cal. Sever Bocu, bl. C2, sc. A, et. 2,
ap. 6, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 



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

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06854
(151) 27.09.2010
(732) SAVOAIA BOGDAN, Str. I.C.

Brătianu nr. 28, bl. 28, et. 1, ap. 4,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

HIDROTERMIZ HTZ

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:260103;
260118;
270703;
270717;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Răşini sintetice.
17 Materiale izolante pentru ţevi metalice,
produse semifinite.
37 Servicii de instalaţii sanitare şi de încălzire;
servicii de reparaţii în urma uzurii, defectării,
deteriorării sau distrugerii parţiale; lucrări de
instalaţii pentru clădiri, lucrări de instalaţii
electrice; consultanţă în domeniu. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06865
(151) 27.09.2010
(732) ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN,

Cal. Sever Bocu, bl. C2, sc. A, et. 2,
ap. 6, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

THE BUBBLES

  
(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
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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.
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 06866
(151) 27.09.2010
(732) ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN,

Cal. Sever Bocu, bl. C2, sc. A, et. 2,
ap. 6, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BUBBLE TEA ORIGINAL

  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 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 06856
(151) 27.09.2010
(732) S.C. CIVITAS PSG S.R.L., B-dul

Gheorghe Chiţu nr. 10, jud. Dolj,
200339, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CIVITAS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2757), gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270104;
290104;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; automate de vânzare şi mecanisme
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pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
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.
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 06857
(151) 27.09.2010
(732) S.C. RAPEL S.A., Str. Principală nr.

1 ,  j u d e ţu l  A l b a ,  5 1 5 8 0 2 ,
RAHAU-SEBEŞ ROMANIA 

(540)

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

clase:
18 Articole de marochinarie din piele, imitaţii
din piele, poşete, genţi, sacoşe, genţi voiaj,
geamantane, valize şi genţi diplomat, mape,
serviete, borsete, portagende, portdocumente,
coperţi, curele, portmonee, portcarduri,
porttelefoane, portchei, portochelari,
portstilou, portfard, potrţigaret, portbrichetă şi
ale articole mici din aceasta clasă.
24 Produse textile necuprinse în alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încalţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06858
(151) 27.09.2010
(732) S.C. FILIALA DE INTRETINERE

SI SERVICII ENERGETICE
ELECTRICA SERV S.A., Şos.
Ştefan cel Mare nr. 1A, sector 1,
011736, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

electrica serv

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270504;
270517;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06860
(151) 27.09.2010
(732) S.C. AUTO CAFFE STYLE S.R.L.,

Str. Olimpului nr. 33, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
ISLICARI CAFFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06855

(151) 27.09.2010
(732) ASOCIATIA PATRONALA A

RETELELOR DE COMERT, Str.
Calea Bucureşti, nr. 231, Jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Asociaţia Patronală a Reţelelor de
Comerţ APRC

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

  
(531) Clasificare Viena:100311;
270509;
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);
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06875
(151) 28.09.2010
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

STOPARTROZ
 

(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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06876
(151) 28.09.2010
(732) S . C .  R O M A R O S E

INTERNATIONAL S.R.L., Bdul.
Unirii bl. G2C, sc. 2, et. 7, ap. 60,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
BERGNER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate

manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06877
(151) 28.09.2010
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., Bdul Dimitrie
Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et.8,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

ROCK FM Classic Rock
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270524;
270702;
270704;
290101;
290108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
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41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri. 
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06867
(151) 28.09.2010
(732) S.C. BERK TEXTIL IMPORT

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

(540)

Saba Gonzales

(591) Culori revendicate:mov, alb
  
(531) Clasificare Viena:051114;
260103;
260119;
270106;
290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; lenjerii de pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06859
(151) 27.09.2010
(732) S.C. SERGIANA PRODIMPEX

S.R.L., Str. Sub Masa Mare nr. 618 B,
judeţul Braşov, *, COMUNA
POIANA MĂRULUI ROMANIA 

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

(540)
SERON

  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
imprimante. 
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06868
(151) 28.09.2010
(732) S.C. BERK TEXTIL IMPORT

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

(540)

BURAY TEKSTIL SANAYI VE
TICARET SA BURAY
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(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:010502;
010506;
011108;
270106;
270517;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; lenjerii de pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06869
(151) 28.09.2010
(732) S.C. BERK TEXTIL IMPORT

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

(540)

SG SABA & GONZALES
(591) Culori revendicate:negru, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:251225;
270519;
290102;
290108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; lenjerii de pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06871
(151) 28.09.2010
(732) S.C. BERK TEXTIL IMPORT

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

(540)

CELIK
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

maro
  
(531) Clasificare Viena:010506;
011108;
290102;
290104;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; lenjerii de pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06872
(151) 28.09.2010
(732) S.C. BERK TEXTIL IMPORT

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

(540)
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CELIK SELONYA

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:010501;
030315;
270524;
290102;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; lenjerii de pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06873
(151) 28.09.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1, Jud. Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Nobilitas

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

33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06870
(151) 28.09.2010
(732) S.C. BERK TEXTIL IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Nicolae Canea,

nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dogrusoylar Nilufer ipek

(591) Culori revendicate:maro, galben
  
(531) Clasificare Viena:260112;
260120;
270713;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; lenjerii de pat; feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06874
(151) 28.09.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1, Jud. Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

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

33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06879
(151) 28.09.2010
(732) S.C. GELMIN S.R.L., B-dul. Tudor

Vladimirescu nr. 45, et. 1, biroul nr. 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ULTIMA FRONTIERA

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

  
(531) Clasificare Viena:030707;
030709;
030716;
051113;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06887
(151) 28.09.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1, Jud. Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Amoretti
  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06888
(151) 28.09.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1, Jud. Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Cremolino
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri, condimente, mirodenii.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06889
(151) 28.09.2010
(732) S . C .  S A F E W A Y

INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Str. Traian Vuia nr. 182, judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

YAMMY

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

  
(531) Clasificare Viena:270517;
270702;
290115;  
(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.
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; publicitate prin radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06890
(151) 28.09.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1, Jud. Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Dolcissima

(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.



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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06891
(151) 28.09.2010
(732) CRANTA CARMEN FLORINA,

Str. Constantin Brâncuşi, nr. 5, bl.
D13, sc. 1,et. 5, ap. 24, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLANTECH
  

(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.
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; suplimente alimentare (incluse în
această clasă).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06881

(151) 28.09.2010
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA A

JUDETULUI MURES, Str. Târgului
nr.2, Judeţul Mureş, 540069, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

DRACULA DOG SHOW
  
(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
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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;
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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
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
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bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; 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; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi 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 nevoie indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06880
(151) 28.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
găzduire site-uri web.
45 Înregistrare nume de domenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06883
(151) 28.09.2010
(732) S.C. CASA FARM S.R.L., Str.

Păpuşoiului nr. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREEN SUGAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06894
(151) 28.09.2010
(732) S.C. ALLIANZ TC COM S.R.L.,

Str. Cernişoara nr. 97, sector 6,
061016, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DOMUS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:140521;
270517;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06884
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(151) 28.09.2010
(732) S . C .

PROFESIONAL-AGROMEDIA
S.R.L., Str. Serg. Tache Gheorghe 13,
bl. 17, sc. 6, et. 5, ap. 223, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista Fermierului
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06895
(151) 28.09.2010
(732) S.C. AMAIREH GRUP S.R.L., Str.

Basmului nr. 3-5, bl. 108A, sc. 2, et. 4,
ap. 77, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MODFLOOR
  
(531) Clasificare Viena:270517;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

19 Materiale de construcţie nemetalice,
pardoseli nemetalice, gresie, parchet. 
21 Produse de faianţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii: parchet, gresie şi
faianţă en-gros, en detail, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, prin site-uri
web.
39 Transport; ambalare şi depozitare pentru
parchet, gresie şi faianţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06892
(151) 28.09.2010
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, secrtor 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA PHARM

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
violet

 (531) Clasificare Viena:261112;
270509;
290102;
290104;
290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
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pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, materiale de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06896
(151) 28.09.2010
(732) GEAMBASU ROMEO, Str. Nicolae

Titulescu nr. 70, judeţul Prahova, ,
TÂRGOVIŞTE 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)

ONE WAY BAND
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06885
(151) 28.09.2010
(732) S.C. LION INVESTITII S.R.L.,

Piaţa Alba Iulia, nr. 4, bl. I-3, sc- A,
et. 7, ap. 33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLACK SHEEP HOME COLLECTION

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:030411;
270517;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, sidef, balene, solz, ambra,
nacru, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice,
această clasă cuprinzând în special: mobilă
metalică şi accesorii (mobilă) pentru camping,
articole pentru dormit şi dormitor, articole
pentru pat (incluzând aici saltele, somiere,
perne), geamuri şi oglinzi pentru mobilier şi
pentru toaletă, plăci nemetalice de
înmatriculare, cutii poştale, cu excepţia celor
din metal şi a celor zidite. 
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06897
(151) 28.09.2010
(732) S.C. CONFIND S.R.L., Str.

Progresului nr. 2, judeţul Prahova, ,
CÂMPINA ROMANIA 

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

(540)
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Ci CONFIND

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270519;
270525;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice (cu excepţia
celor electrice); articole de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; case de
bani; produse metalice necuprinse în alte
clase; fitinguri; organe de maşini (prezoane,
piuliţe); produse tâmplărie aluminiu;
rezervoare pentru produse petroliere şi pentru
gaze; recipiente; separatoare bifazice şi
trifazice pentru ţiţei / apă sărată / gaze; filtre şi
skiduri; calorifere de gaze, cazane (abur, apă
fierbinte); campuri modulate; alte produse
metalice.
7 Instalaţii de intervenţie la sonde; capete
hidraulice cu/fără motor; echipamente pentru
parcurile de colectare şi separare ţiţei; pompe
cu cavităţi progresive; pompe de adâncime;
unităţi de antrenare de suprafaţă pentru
pompele de adâncime; reductoare sfert de tură
şi multitură pentru robinete.
8 Scule pentru foraj şi extracţie; scule de
manevră, de instrumentaţie, de cimentare;
scule din garnituri de foraj; scule mecanizate.
9 Echipamente de fund pentru sonde de mare
adâncime şi pentru sonde cu mediu coroziv.
11 Robinete pentru instalaţii de foraj şi
extracţie acţionate manual, electric sau
pneumatic; centrale termice; echipamente şi
instalaţii electrice de forţă şi automatizarea
pentru industria de petrol şi gaze. 
17 Produse din cauciuc; garnituri de etanşare
pentru echipamente de foraj şi extracţie.

35  Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; import-export.
3 7  R e p a r a ţ i i  p e n t r u  p r o d u s e l e
menţionate;întreţinere şi asistenţă tehnică
pentru produsele menţionate.
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale;
studii proiectare şi dezvoltare; omologări
produse; servicii în domeniul calculatoarelor;
design; estetică industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06886
(151) 28.09.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1, Jud. Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Sânzâiana

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
fdin cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.



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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06898
(151) 28.09.2010
(732) S.C. ONEBEAT PRODUCTION

S.R.L., Str. Aleea Fizicienilor nr. 23,
bl. 1A, et. 4, ap. 19, sector 3, 023066,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

onebeat

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:261113;
270508;
290101;
290108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06907

(151) 29.09.2010
(732) RUS CALIN, Str. Arinilor nr. 18,

Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VIADAN
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale,
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06899
(151) 28.09.2010
(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 DREPT LA TINTA
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(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:260725;
261501;
290104;
290106;  
(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 depozitare 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 06908
(151) 29.09.2010
(732) KATONA ZSOLT, Str. Fântânii nr.

2, Judeţul Mureş, 540061, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

LUCKY RED
  
(531) Clasificare Viena:050306;
270108;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri (electronice, biliard, ruletă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06900
(151) 28.09.2010
(732) CATALIN LASCUT, Str. Arh. Louis

Blanc nr. 9A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BARFA ZILEI NE-A SOPTIT O
PASARICA...

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030724;
270509;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului 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;
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extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06909
(151) 29.09.2010
(732) S.C. AMAIREH GRUP S.R.L., Str.

Basmului nr. 3-5, bl. 108A, sc. 2, et. 4,
ap. 77, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MODFLOOR
(531) Clasificare Viena:270517;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
pardoseli nemetalice, gresie, parchet.
21 Produse de faianţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţie: parchet, gresie,
faianţă (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, en-gros şi en-detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă, prin
site-uri web.

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor (parchet, gresie şi faianţă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06910
(151) 29.09.2010
(732) S.C. SAN GIORGIOS IMPEX

S.R.L., Str. Vatra Luminoasă nr. 108,
Corp C4, parter, camerele 6, 7, 8, 9,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

www.booktravelvisit.com
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06902
(151) 29.09.2010
(732) MAHMOUD YAHYA ALY

ELAMIR ELASTAL, Cu rezidenţă în
Bucureşti, Str. Aleea Poiana Cu Aluni
nr. 3, bl. 10, ap. 73, sector 2,
ROMÂNIA, ,  EGIPT 

(540)

SONASHI
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare si 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;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06911
(151) 29.09.2010
(732) S.C. SAN GIORGIOS IMPEX

S.R.L., Str. Vatra Luminoasă nr. 108,
Corp C4, parter, camerele 6, 7, 8, 9,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

book travel visit
  
(531) Clasificare Viena:010501;
011701;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06903
(151) 29.09.2010
(732) MAHMOUD YAHYA ALY

ELAMIR ELASTAL, Cu rezidenţă în
Bucureşti, Str. Aleea Poiana Cu Aluni
nr. 3, bl. 10, ap. 73, sector 2,
ROMÂNIA, ,  EGIPT 

(540)

SAYONA

(591) Culori revendicate:roz, maro, albastru

  

(531) Clasificare Viena:261501;
270502;
270508;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare si învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
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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;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06941
(151) 29.09.2010
(732) UNTARU IONUT BOGDAN, Str.

Dimitrie Cantemir nr. 51, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

Shayrine

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06942
(151) 29.09.2010
(732) UNTARU IONUT BOGDAN, Str.

Dimitrie Cantemir nr. 51, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

Reynna
  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06943
(151) 29.09.2010
(732) UNTARU IONUT BOGDAN, Str.

Dimitrie Cantemir nr. 51, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

Frissco
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06944
(151) 29.09.2010
(732) UNTARU IONUT BOGDAN, Str.

Dimitrie Cantemir nr. 51, judeţul
Cons t an ţa ,  ,  MURFATLAR
ROMANIA 

(540)

Residence Deejays
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06904
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(151) 29.09.2010
(732) CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

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

(540)

caroli Hercule

(591) Culori revendicate:galben (pantone
122), negru, roşu (pantone 485)

  
(531) Clasificare Viena:020101;
040521;
200515;
240909;
240916;
270503;
290101;
290102;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă şi lapte; cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor, lucrări
de birou, cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
transportului acestora), care să permită

clienţilor să vizualizeze şi să cumpere aceste
produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
comestibile, măsline conservate, ton şi legume
conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete,în special măsline, bere, ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice,
băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi alte
reparate pentru fabricarea băuturilor şi băuturi
alcoolice, astfel de servicii fiind furnizate de
magazine cu mănuntul, puncte de vânzare
en-gros, cataloage de comandă prin poştă sau
prin intermediul poştei electronice, de
exemplu, prin intermediul sile-uri Web sau a
programelor de televiziune de cumpăraturi,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06945
(151) 29.09.2010
(732) TRIPONT INVEST S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 239, etaj 6, sector 1,
010567, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARITIMO CENTER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06946
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(151) 29.09.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI SPORT SPRCIAL
  

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

35 Publicitate.
37 Servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06933
(151) 29.09.2010
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  L U CĂC E L
MIHAIELA, Aleea Rotundă, nr. 2,
bl.H8, sc. 2, et. 4, ap.38, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

INSECT - TOX

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

5 Produse veterinare; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06905
(151) 29.09.2010
(732) PATRONATUL ASOCIATIA

NATIONALA A AGENTIILOR DE
TURISM DIN ROMANIA, Str.

Horia Măcelariu nr. 59, 401, sector 1,
013934, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Târgul Internaţional de Turism Winter
Holiday
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06934
(151) 29.09.2010
(732) TRIPONT INVEST S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 239, etaj 6, sector 1,
010567, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARITIMO SHOPPING CENTER

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
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cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06906
(151) 29.09.2010
(732) RUS CALIN, Str. Arinilor nr. 18,

Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

INGREDIENTE LA SUPERLATIV
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale,
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06935
(151) 29.09.2010
(732) TRIPONT INVEST S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 239, etaj 6, sector 1,
010567, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:270506;
290102;
290103;
290104;
290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06925
(151) 29.09.2010
(732) MIKO MATEI IOAN, Str. Constanţa

nr. 14, ap. 7-8, Jud. Cluj, 400158,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ALEEA SENIORILOR CETATII
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06912
(151) 29.09.2010
(732) S.C. MANNORI SERVICES

GROUP S.R.L., B-dul Unirii 23, bl.
13, sc. 1, et. 6, ap. 16, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARIANA, Str. M.
Kogălniceanu nr.17, bl.C4, et.7,
Judeţul Braşov BRASOV
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(540)

MANNORI Galerii si sisteme
semiautomate din aluminiu pentru perdele
si draperii operate cu snur

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06913
(151) 29.09.2010
(732) S.C. GOLDEN SOUL S.R.L., Str.

Toporaşilor nr. 8A, bl. CT4, ap. 3,
judeţul Alba, , ALBA-IULIA
ROMANIA 

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

(540)

ROSETTA

(591) Culori revendicate:vişiniu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270508;
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);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 06936
(151) 29.09.2010
(732) TRIPONT INVEST S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 239, etaj 6, sector 1,
010567, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

maritimo shopping center

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

  
(531) Clasificare Viena:270506;
270509;
270519;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06937
(151) 29.09.2010
(732) S.C. GELOR TRADING COM

S . R . L . ,  S t r .  C ăp i t a n  I o n
Constantinescu nr. 7, judeţul
Dâmboviţa, 130041, TÂRGOVIŞTE
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)

FIREFLY

(591) Culori revendicate:verde, galben
(531) Clasificare Viena:270524;
290102;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 06928
(151) 29.09.2010
(732) LINK GROUP EDUCATION

SERVICES S.R.L., Str. Mihai
Viteazu nr. 30B, Jud. Timiş, 300222,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ITAcademy by LINKgroup
(591) Culori revendicate:roşu, negru
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(531) Clasificare Viena:270509;
270519;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06938
(151) 29.09.2010
(732) S.C. E&C SECURITATE S.R.L.,

Aleea Topolog nr. 9, bl. C1, sc. B, et.
1, ap. 26, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

E & C SECURITATE RO
(591) Culori revendicate:albastru, gri

deschis, negru
  
(531) Clasificare Viena:230125;
270504;
290104;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de

alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori. 
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06929
(151) 29.09.2010
(732) LINK GROUP EDUCATION

SERVICES S.R.L., Str. Mihai
Viteazu nr. 30B, Jud. Timiş, 300222,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)
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IT Academy

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06914
(151) 29.09.2010
(732) S.C. ELECTRONICS SERVICES

AND TRADE (E.S.T.)SRL, B-dul
Nicolae Titulescu bl. 27, sc. A, et. 1,
ap. 2, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

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

(540)

TENSAI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 06930
(151) 29.09.2010
(732) S.C. NOVA FORCE TECHNIC

S.R.L. GIURGIU, B-dul Constantin
Brâncoveanu nr. 3, Jud. Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)
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GIURGIUVEANUL cotidian independent

(591) Culori revendicate:alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270509;
270524;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de instruire şi învăţământ,
fotografii.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
42 Proiectare şi dezvoltare, hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06915
(151) 29.09.2010
(732) S.C. ELECTRONICS SERVICES

AND TRADE (E.S.T.)SRL, B-dul
Nicolae Titulescu bl. 27, sc. A, et. 1,
ap. 2, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

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

(540)
EUROTECHNIK

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06931
(151) 29.09.2010
(732) S.C. NOVA FORCE TECHNIC

S.R.L. GIURGIU, B-dul Constantin
Brâncoveanu nr. 3, Jud. Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)
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GR TV

(591) Culori revendicate:albastru, gri
deschis

  
(531) Clasificare Viena:010103;
010110;
290104;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
42 Proiectare şi dezvoltare, hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06916
(151) 29.09.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita, *,
BORSEC ROMANIA 

(540)

METROPOLITAN PARTY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06932
(151) 29.09.2010
(732) KHARPET KHALID, B-dul Ghica

Tei, nr. 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rose Group

  
(531) Clasificare Viena:050501;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
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produse pentru îngrijirea dinţilor.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06917
(151) 29.09.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita, *,
BORSEC ROMANIA 

(540)

METROPOLITAN FUN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06918
(151) 29.09.2010

(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.
Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita, *,
BORSEC ROMANIA 

(540)

METROPOLITAN PLAY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06919
(151) 29.09.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita, *,
BORSEC ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06920
(151) 29.09.2010
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

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

(540)

NAŞA
  

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

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

42 Servicii de creare şi menţinere de site web.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06921
(151) 29.09.2010
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

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

(540)

THE GODMOTHER
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06922
(151) 29.09.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

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

(540)
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NUGILAY
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06923
(151) 29.09.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

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

(540)

GOLDPRENS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

biscuiţi, napolitane, rahat, halva, dropsuri,
drajeuri, caramele, nuga, croissant, pufuleţi,
fursecuri, jeleuri, ciocolată. 
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06924
(151) 29.09.2010
(732) S.C. FAMILY SECURITY

COMPANY S.R.L., Str. Trotuş nr. 5,
bl. 5, et. 1, ap. 4, judeţul Vrancea,
620124, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

FAMILY SECURITY COMPANY

  
(531) Clasificare Viena:070124;
240111;
270112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE DE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARE PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII

(210) M 2010 06893
(151) 06.04.2001
(732) ZINO DAVIDOFF S.A., 5, rue Faucigny, CH-1700, FRIBOURG ELVETIA 

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

(540)

COOL WATER

300) Prioritate invocată:
483 579 /14.12.2000/CH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe clase:

25 Îmbrăcăminte, cravate, cămăşi, costume, încălţăminte, obiecte de acoperit capul.



ERATA
BOPI 9 din data de 30.09.2010

Referitor Depozit reglementar M 2010/6474 mentionam ca titularu nu
mai doreste  revendicarea prioritatii  nr. 027050 din 26.04.2010 din Republica
Moldova, aceasta fiind introdusa in cererea de marca dintr-o eroare.  

Pentru aceasta s-a trimis o noua notificare mandatarului.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referitor Depozit reglementar M 2010/6475 mentionam ca titularu nu
mai doreste  revendicarea prioritatii  nr. 027050 din 26.04.2010 din Republica
Moldova, aceasta fiind introdusa in cererea de marca dintr-o eroare.  

Pentru aceasta s-a trimis o noua notificare mandatarului.
----------------------------------------------------------------------------------------------------




