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Mărci publicate în BOPI nr 10/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06256
30.09.2010 S.C. CLEVER BUSINESS

SOLUTIONS S.R.L.
Alege cursul visat de tine pentru
copilul tau

2 M 2010
06257

30.09.2010 S.C. CLEVER BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L.

Mall Retail CONFERINŢA ANUALĂ
A CENTRELOR COMERCIALE 2010

3 M 2010
06350

05.10.2010 BALTAGA ANA MARIA ANA ASLAN Health Park

4 M 2010
06351

05.10.2010 BALTAGA ANA MARIA ANA ASLAN Antiaging Resort

5 M 2010
06610

04.10.2010 S.C. AMC S.R.L. ZANETTI

6 M 2010
06609

04.10.2010 S.C. AMC S.R.L. NORTH STAR

7 M 2010
06733

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CHIKOOL

8 M 2010
06734

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FIP FINE INTERNATIONAL
PRODUCT

9 M 2010
06735

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. MY BABY

10 M 2010
06725

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. KRONA

11 M 2010
06736

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SOFTIES

12 M 2010
06726

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. TZAR

13 M 2010
06737

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. GEF GOOD EUROPEAN FOOD

14 M 2010
06738

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. DRY PLUS

15 M 2010
06727

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ALTENBURG

16 M 2010
06741

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CLEAN & SOFT

17 M 2010
06739

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SILKY SOFT

18 M 2010
06740

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. MAGIC WASH
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19 M 2010
06728

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. KOJAK

20 M 2010
06729

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NICE BABY

21 M 2010
06730

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. AQUA FRESCA

22 M 2010
06731

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SWEET & HAPPY BABY

23 M 2010
06732

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. EUGEDIS

24 M 2010
06742

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. KING OF THE ROAD

25 M 2010
06743

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SOFT TOUCH

26 M 2010
06744

04.10.2010 S.C. PROSPER MOD S.R.L. QUEEN OF THE ROAD

27 M 2010
06845

06.10.2010 S.C. BRANDFUSION CONSULT
S.R.L.

PANIVORE

28 M 2010
06926

04.10.2010 PATRIARHIA ROMANA

29 M 2010
06939

04.10.2010 PATRIARHIA ROMANA

30 M 2010
06940

04.10.2010 PATRIARHIA ROMANA

31 M 2010
06927

04.10.2010 PATRIARHIA ROMANA CRUCEA PATRIARHALĂ

32 M 2010
06972

30.09.2010 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

Motrik

33 M 2010
06963

30.09.2010 S.C. EKO MANNA MEDIA S.R.L. manna.ro

34 M 2010
06973

30.09.2010 ROMASTRU TRADING S.R.L. XOPLAN

35 M 2010
06947

30.09.2010 SOARE CATALIN 24 frame street

36 M 2010
06964

30.09.2010 S.C. FINGUARD TOP DIVIZIA
DE SECURITATE S.R.L.

FINGUARD TOP SECURITY

37 M 2010
06950

30.09.2010 S.C. P.A.S. PROTECTION
ALARM SYSTEMS S.R.L.

P.A.S. PROTECTION ALARM
SYSTEMS

38 M 2010
06974

30.09.2010 WELLINGHAM LIMITED MAXTAR
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39 M 2010
06954

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Dodo Women

40 M 2010
06975

30.09.2010 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

Click! sim

41 M 2010
06965

30.09.2010 QIPA INDIVIDUAL
DEVELOPMENT S.R.L.

YOUROBICS

42 M 2010
06955

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Dodo School

43 M 2010
06976

30.09.2010 ACADEMIA DE MUZICA
GHEORGHE DIMA

VIVA VOX

44 M 2010
06962

30.09.2010 S.C. EKO MANNA MEDIA S.R.L. kukker.ro az erdelyi videomegoszto

45 M 2010
06956

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Dodo Home

46 M 2010
06977

30.09.2010 PHARMASWISS S.A. VASOPIRIN

47 M 2010
06957

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. KILLIP

48 M 2010
06966

30.09.2010 S.C. AMBRA FOOD S.R.L. Armand maison du dessert

49 M 2010
06958

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Killip Kids

50 M 2010
06978

30.09.2010 S.C. DESERTA S.R.L. CREMOLINEA

51 M 2010
06959

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Killip Women

52 M 2010
06979

30.09.2010 DĂRĂBAN ADRIAN EUGEN Park fest Retezat

53 M 2010
06967

30.09.2010 S.C. AD VIEW CONSULT S.R.L. INVIZIBILII

54 M 2010
06949

30.09.2010 S.C. IDOL PRODUCTION S.R.L. MISTER sport

55 M 2010
06968

30.09.2010 PARICARUS LOGISTICS
LIMITED

WAVE EYE

56 M 2010
06969

30.09.2010 S.C. IANK SECURITY GUARD
S.R.L.

YANK SECURITY GUARD

57 M 2010
06980

30.09.2010 S.C. BLITZ IMOBILIARE S.R.L. Credem în relaţii de caştig - caştig

58 M 2010
06960

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Killip School
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59 M 2010
06970

30.09.2010 S.C. DAS FOTO CONSULTING
S.R.L.

Soapmill

60 M 2010
06961

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Killip Home

61 M 2010
06981

30.09.2010 S.C. CEMENTARTE S.R.L. Cementarte

62 M 2010
06971

30.09.2010 SOCOMAT TRADE S.R.L. SOKO tools Best MATerial

63 M 2010
06982

30.09.2010 S.C. ILONA IMPEX S.R.L. ILKOLOR

64 M 2010
06993

01.10.2010 S.C. DISTINS DISTRIBUTION
S.R.L.

PUFULICI

65 M 2010
06994

01.10.2010 S.C. DISTINS DISTRIBUTION
S.R.L.

PUFULESCU

66 M 2010
06952

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. DODO LAND

67 M 2010
06997

01.10.2010 S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L. PROSTIVOL

68 M 2010
06998

01.10.2010 PATACHI HORIA ALEXANDRU vreaubeton.ro

69 M 2010
06953

30.09.2010 S.C. ELSACO 2005 S.R.L. Dodo Kids

70 M 2010
06999

01.10.2010 S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L. ARTRONAL

71 M 2010
06985

01.10.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

ROMÂNII CARE NE LIPSESC

72 M 2010
06984

06.10.2010 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

TELEEUROBINGO

73 M 2010
06986

01.10.2010 MOLDOVAN EMIL CIPRIAN E MOL SECURITY

74 M 2010
07000

01.10.2010 S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L. PROFILAXIN

75 M 2010
06987

01.10.2010 APIS SECURITY S.R.L. APIS SECURITY

76 M 2010
06988

01.10.2010 CHIRCULESCU RADU MANUALUL OMULUI DE STAT
ROMÂN

77 M 2010
06989

01.10.2010 SAVALIUC OVIDIU RAZVAN ziuaveche.ro

78 M 2010
07009

04.10.2010 S.C. DIACOSTAMPET S.R.L. Matinal Hunedorean
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79 M 2010
07001

01.10.2010 S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L. SEDAXIN

80 M 2010
07002

01.10.2010 IVAN POTZAICHIN IVAN PATZAICHIN

81 M 2010
06991

01.10.2010 CHIREA BADITA CETATEANUL ROMANIEI
CONTRIBUABIL

82 M 2010
07003

01.10.2010 FROLU TEODOR VICTOR ROWMANIA

83 M 2010
06992

05.10.2010 S.C. NBG LEASING IFN S.A. NBG RENT

84 M 2010
07004

01.10.2010 S.C. STYLE INTEX S.R.L. CAPRA NERA

85 M 2010
07012

04.10.2010 S.C. MEDDES CONCEPT S.R.L. LAND OF TEA

86 M 2010
07005

01.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. PROTECARDIN

87 M 2010
07006

01.10.2010 INTERNATIONAL
DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L.

ESSENTIA 2008 FETEASCA
NEAGRA

88 M 2010
07007

01.10.2010 INTERNATIONAL
DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L.

LA SOSEA VIN DE SPRITURI
ALESE DEMISEC

89 M 2010
07008

01.10.2010 S.C. STUDIO MEKA S.R.L. MEKA CREATIVE OPEN SPACE

90 M 2010
07013

04.10.2010 CULINA NICULAIE YOU STRIP ME

91 M 2010
07014

04.10.2010 CULINA NICULAIE TRAVEL NEWS

92 M 2010
07015

04.10.2010 CULINA NICULAIE TRAVEL NEWS

93 M 2010
07016

04.10.2010 CULINA NICULAIE VIRTUAL AGONA GODS
COMPETITION

94 M 2010
07017

04.10.2010 CULINA NICULAIE TRAVEL OFFICE ENJOY YOUR
EXCLUSIVE JOURNEY

95 M 2010
07018

04.10.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. ROMTELECOM MY OFFICE

96 M 2010
07029

04.10.2010 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - REŢETE ALE TRADIŢIEI
ROMÂNEŞTI
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97 M 2010
07032

04.10.2010 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

CASA MEA BCR

98 M 2010
07033

04.10.2010 HALDIRAM INDIA Pvt. Limited HR Haldiram's

99 M 2010
07034

04.10.2010 VISION TRADING GRUP S.R.L. MABI

100 M 2010
07035

04.10.2010 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. CARNAVAL

101 M 2010
07036

04.10.2010 S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L. GREEN PONT ENERGY DRINK

102 M 2010
07037

04.10.2010 S.C. WEST CITY HOTEL S.R.L. city fusion

103 M 2010
07038

04.10.2010 S.C. CREATICA MEDIA S.R.L. creatica

104 M 2010
07039

04.10.2010 S.C. CREATICA MEDIA S.R.L. merada

105 M 2010
07040

04.10.2010 S.C. CREATICA MEDIA S.R.L. SANATATE DIN INIMAR

106 M 2010
07019

04.10.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. dolce music

107 M 2010
07020

04.10.2010 S.C. HASI GROUP COM S.R.L. SUPER LIPICI

108 M 2010
07021

04.10.2010 S.C. HASI GROUP COM S.R.L. FII LIPICIOS

109 M 2010
07023

04.10.2010 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

BETEP COLLECTION

110 M 2010
07041

04.10.2010 S.C. TV ANTENA 1 S.A. ANTENA GROUP

111 M 2010
07042

04.10.2010 S.C. TV ANTENA 1 S.A. ANTENA GRUP

112 M 2010
07025

04.10.2010 PODUT RALUCA MARIANA nyu coffee.sushi & more

113 M 2010
07043

04.10.2010 PUZDREA
ANDREEA-RUXANDRA

FLORA CENTER

114 M 2010
07027

05.10.2010 S.C. ACC MAGNETICS S.R.L. ACC MAGNETICS

115 M 2010
07044

04.10.2010 ZABOLOTEANU
EMILIA-GABRIELA

coca zaboloteanu

116 M 2010
07051

05.10.2010 S.C. EDITURA EVENIMENTUL
ŞI CAPITAL S.R.L.

evz 2+1
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117 M 2010
07045

04.10.2010 IONESCU LAURA COSMINA Equi Style

118 M 2010
07052

05.10.2010 KISS IOSIF KAROLY nucifere

119 M 2010
07028

04.10.2010 S.C. ELMO SHOES S.R.L. Elmo Shoes

120 M 2010
07046

04.10.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI GOURMETTE

121 M 2010
07047

04.10.2010 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI GOURMETTE

122 M 2010
07049

04.10.2010 JUDETUL CLUJ BRAND DE CLUJ

123 M 2010
07050

04.10.2010 JUDETUL CLUJ CLUJ ARENA

124 M 2010
07054

05.10.2010 S.C. OMEXIM
IMPORT-EXPORT S.R.L.

THE ORIGINAL DRACULA GAMES

125 M 2010
07055

05.10.2010 S.C. OMEXIM
IMPORT-EXPORT S.R.L.

3 PUZZLES

126 M 2010
07056

05.10.2010 S.C. OMEXIM
IMPORT-EXPORT S.R.L.

ROBOT SOLAR

127 M 2010
07057

05.10.2010 S.C. OMEXIM
IMPORT-EXPORT S.R.L.

TREN SOLAR

128 M 2010
07064

05.10.2010 S.C. COGNITIA S.R.L. Cognitia

129 M 2010
07058

05.10.2010 HAGE ELISABETA SALOMIA

130 M 2010
07070

05.10.2010 HAMDAN M ZIYAD BERGNER

131 M 2010
07066

05.10.2010 STANDARD MARKETING S.R.L. ZILELE MIRESEI

132 M 2010
07067

05.10.2010 MERAI KATALIN CHEF DE DIVORŢ

133 M 2010
07071

05.10.2010 HAMDAN M ZIYAD KAISERHOFF

134 M 2010
07059

05.10.2010 S.C. AGROALIM
DISTRIBUTION S.R.L.

Hanul Românesc

135 M 2010
07060

05.10.2010 S.C. AGROALIM
DISTRIBUTION S.R.L.

produs de 5 margarete

136 M 2010
07068

05.10.2010 S.C. OPERATIVE STEAKOUSE
GROUP S.R.L.

RED ANGUS STEAKHOUSE
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137 M 2010
07072

05.10.2010 S.C. FLUMEN VIAGGI
INTERNATIONAL S.R.L.

CLUB CROAZIERE

138 M 2010
07069

05.10.2010 HAMDAN M ZIYAD HOFFMAYER

139 M 2010
07061

05.10.2010 S.C. DIB COM INTER S.R.L. SIR

140 M 2010
07073

05.10.2010 S.C. EVA EXPO S.R.L. UNIVERSUL INDIEI

141 M 2010
07075

05.10.2010 KABUSHIKI KAISHA BUNRI
(a/t/a BUNRI INCORPORATION)

WATER ROPE

142 M 2010
07062

05.10.2010 S.C. SCORPION GRUP
SECURITY S.R.L.

143 M 2010
07063

05.10.2010 S.C. INDA S.R.L. MERCURIUS

144 M 2010
07091

06.10.2010 S.C. TRAMAR IMPEX S.R.L. Băcănitza dezmiardă guritza

145 M 2010
07088

06.10.2010 S.C. TRANS-CONEX S.R.L. Auto Plus car service

146 M 2010
07084

06.10.2010 S.C. OLMAR WEB NET S.R.L. licitatiibune.ro

147 M 2010
07089

06.10.2010 G.L. PHARMA GMBH PIROSTOP

148 M 2010
07085

06.10.2010 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. PROCAPIL

149 M 2010
07086

06.10.2010 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. RECAPIL

150 M 2010
07087

06.10.2010 S.C. ANTENA 3 S.A. ESENTIAL

151 M 2010
07080

06.10.2010 S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L. Caravela

152 M 2010
07081

06.10.2010 S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L. STARCA

153 M 2010
07076

06.10.2010 S.C. ILCO NETWORKS S.R.L. Doctor Laptop

154 M 2010
07077

06.10.2010 S.C. RCS & RDS S.A. DIGIPLAY

155 M 2010
07090

06.10.2010 MIRICA FLORIN STINGOMAT

156 M 2010
07107

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA GREEN CULTURE
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157 M 2010
07102

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA ORASUL VRAJIT

158 M 2010
07082

06.10.2010 S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L. Chimion Secuiesc

159 M 2010
07103

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA PE ULITELE ORASULUI

160 M 2010
07083

06.10.2010 S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L. ANDRIS

161 M 2010
07097

06.10.2010 OTTO BROKER DE
ASIGURARE S.R.L.

RCARapid cel mai bun preţ

162 M 2010
07104

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA BUCHAREST JARDIN DES
FLEURES

163 M 2010
07105

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA OAMENI DE PIATRA

164 M 2010
07106

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA BUCURESTIUL LA VEDERE

165 M 2010
07098

06.10.2010 BRITISH AMERICAN TABACCO
(BRANDS) INC

PALL MALL VALUE LINE

166 M 2010
07078

06.10.2010 S.C. DOM LIFE S.R.L. QBEBE

167 M 2010
07099

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA BATAIA CU FLORI

168 M 2010
07079

06.10.2010 S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L. Monopoly

169 M 2010
07100

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA IN PLIMBAREA LA SOSEA

170 M 2010
07101

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA BUCURESTIUL TE VREA IN
TENESI

171 M 2010
07108

06.10.2010 TEODOR RADULESCU THE HOT DIAMONDS

172 M 2010
07109

06.10.2010 CIOCAN MARIA MAGDALENA OAMENI SI LOCURI

173 M 2010
07110

06.10.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

PROIECT 3

174 M 2010
07092

06.10.2010 S.C. ALEX '99 S.R.L. Ria argentum

175 M 2010
07093

06.10.2010 S.C. SIMINVEST BUSINESS
S.R.L.

SMART PROPERTY
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176 M 2010
07094

06.10.2010 S.C. PIERROT DECORATIUNI
S.R.L.

PIERROT Decoraţiuni pentru acasă

177 M 2010
07095

06.10.2010 ASOCIATIA CHINOLOGICA A
JUDETULUI MURES

DRACULA GOLDEN TROPHY

178 M 2010
07096

06.10.2010 CAFRITA MARIA ALINA CUMPĂRĂ ROMÂNEŞTE
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(210) M 2010 06256
(151) 30.09.2010
(732) S.C. CLEVER BUSINESS

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

(540)

Alege cursul visat de tine pentru copilul
tau

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06257
(151) 30.09.2010
(732) S.C. CLEVER BUSINESS

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

(540)

Mall Retail CONFERINŢA ANUALĂ A
CENTRELOR COMERCIALE 2010

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde

  
(531) Clasificare Viena:260201;
270511;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06350
(151) 05.10.2010
(732) BALTAGA ANA MARIA, Bdul

Independenţei, bl.53, ap.13, judeţul
Vrancea, , FOCSANI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
Str. Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP 1
CP 52 BUZĂU

(540)

ANA ASLAN Health Park

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

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270515;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 06351
(151) 05.10.2010
(732) BALTAGA ANA MARIA, Bdul

Independenţei, bl.53, ap.13, judeţul
Vrancea, , FOCSANI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
Str. Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP 1
CP 52 BUZĂU

(540)

ANA ASLAN Antiaging Resort

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

  
(531) Clasificare Viena:050521;
270515;
290115;  

(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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 06610
(151) 04.10.2010
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Română nr.

203, Jud. Covasna, 527100,
COMUNA HAGHIG ROMANIA 

(540)

ZANETTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
ramelor şi ochelarilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06609
(151) 04.10.2010
(732) S.C. AMC S.R.L., Str. Română nr.

203, Jud. Covasna, 527100,
COMUNA HAGHIG ROMANIA 

(540)

NORTH STAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
ramelor şi ochelarilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06733
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHIKOOL

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06734
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FIP FINE INTERNATIONAL
PRODUCT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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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; 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 şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06735
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MY BABY

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06725
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

KRONA

  
(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 prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06736
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOFTIES

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06726
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,

BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TZAR

  
(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 prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06737
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

GEF GOOD EUROPEAN FOOD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06738
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRY PLUS

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06727
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALTENBURG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06741
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLEAN & SOFT
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(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06739
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SILKY SOFT

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06740
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGIC WASH

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

(210) M 2010 06728
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

KOJAK

  
(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 prepararea băuturilor.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06729
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NICE BABY

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06730
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

AQUA FRESCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06731
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SWEET & HAPPY BABY

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06732
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EUGEDIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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 06742
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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KING OF THE ROAD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06743
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOFT TOUCH

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06744
(151) 04.10.2010
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr.12, bl.17, sc.C, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

QUEEN OF THE ROAD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06845
(151) 06.10.2010
(732) S.C. BRANDFUSION CONSULT

S.R.L., Str. Maior Coravu nr. 25, ap.
3, et. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
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ROMANIA 

(540)

PANIVORE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de panificaţie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor sa
le vadă şi să le cumpere comod; magazine de
produse din faină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; reţele de magazine conţinând
produse din faină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; magazine on line (vânzare prin
intermediul site-urilor web) de produse din
faină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; servicii de
vânzare a produselor din făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie prin cataloage poştale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06926
(151) 04.10.2010
(732) PATRIARHIA ROMANA, Str.

Intrare Miron Cristea, mitropolit, nr. 9,
sector 4, 040162, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:170225;
240905;
241325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06939
(151) 04.10.2010
(732) PATRIARHIA ROMANA, Str.

Intrare Miron Cristea, mitropolit, nr. 9,
sector 4, 040162, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
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PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:170225;
240902;
241325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale; placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ciasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06940

(151) 04.10.2010
(732) PATRIARHIA ROMANA, Str.

Intrare Miron Cristea, mitropolit, nr. 9,
sector 4, 040162, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:170225;
240905;
241325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
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din aceste materiale; placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ciasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06927
(151) 04.10.2010
(732) PATRIARHIA ROMANA, Str.

Intrare Miron Cristea, mitropolit, nr. 9,
sector 4, 040162, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

CRUCEA PATRIARHALĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06972
(151) 30.09.2010
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)

Motrik

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:260323;
270501;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import - export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri;
distribuţie; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

(210) M 2010 06963
(151) 30.09.2010
(732) S.C. EKO MANNA MEDIA S.R.L.,

Aleea Primăverii nr. 6, ap. 34, Jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

manna.ro

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

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

clase:
9 Aplicaţii software, IT (programe de
calculator), publicaţii electronice, pagini de
internet.
16 Publicaţii periodice; cotidian, hârtie, carton
şi produse drn aceste materiale, necuprinse în
alte clase, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie, fotografii; afişe, papetărie,
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; tratamentul textelor, editare;
redactare; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Publicare şi publicare on line. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06973

(151) 30.09.2010
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

Str. G. Biharia, nr. 67-77, sector 1,
013981, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

XOPLAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi medicamente cu
substanţă activă oxaliplatinum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06947
(151) 30.09.2010
(732) SOARE CATALIN, Calea Rahovei

nr. 291, bl. 81B, sc. 1,et.9, ap. 33,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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24 frame street

  
(531) Clasificare Viena:160117;
160305;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06964
(151) 30.09.2010
(732) S.C. FINGUARD TOP DIVIZIA DE

SECURITATE S.R.L., B-dul Unirii
nr. 55, bl. E4A, sc. 1, et. 3, ap. 10,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FINGUARD TOP SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:240115;
270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06950
(151) 30.09.2010
(732) S.C. P.A.S. PROTECTION

ALARM SYSTEMS S.R.L., Bd.
Basarabia nr. 256G, et. 9, Indicativ
9.1, în incinta Centrului de Afaceri D
CENTER, Sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

P.A.S. PROTECTION ALARM
SYSTEMS

  
(531) Clasificare Viena:010109;
260513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
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domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06974
(151) 30.09.2010
(732) WELLINGHAM LIMITED, 113

Barksdale Professional Center, City of
Newark, County of New Castle, DE
19711, DELAWARE S.U.A. 

(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)

MAXTAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguriţe.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06954
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Dodo Women

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
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coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în

alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06975
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

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

(540)

Click! sim

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260518;
270524;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea 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 06965
(151) 30.09.2010
(732) Q I P A  I N D I V I D U A L

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Cluj
nr. 81, bl. 9, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector
1, 011492, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

YOUROBICS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06955
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Dodo School

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de

calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
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obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06976
(151) 30.09.2010
(732) ACADEMIA DE MUZICA

GHEORGHE DIMA, Str. Ion I. C.
Brătianu nr. 25, judeţul Cluj, 400079,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

VIVA VOX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de
persoane sau instituţii pentru a dezvolta
facultăţile mentale ale persoanelor sau
animalelor, ca şi serviciile destinate
divertismentului sau captării atenţiei, în
particular servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06962
(151) 30.09.2010
(732) S.C. EKO MANNA MEDIA S.R.L.,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

Aleea Primăverii nr. 6, ap. 34, Jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

kukker.ro az erdelyi videomegoszto

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515;
270525;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aplicaţii software, IT (programe de
calculator), publicaţii electronice, pagini de
internet.
16 Publicaţii periodice; cotidian, hârtie, carton
şi produse drn aceste materiale, necuprinse în
alte clase, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie, fotografii; afişe, papelărie,
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; tratamentul textelor, editare;
redactare; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Publicare şi publicare on line. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06956
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Dodo Home

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
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articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,

sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06977
(151) 30.09.2010
(732) PHARMASWISS S.A., Bundesplatz

1, CH-6300, ZUG ELVETIA 
(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo

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

(540)

VASOPIRIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Antitrombotice, inhibitori ai agregării
plachetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06957
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

KILLIP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de

semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
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curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,

saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06966
(151) 30.09.2010
(732) S.C. AMBRA FOOD S.R.L., Str.

Armand Călinescu nr. 25, sector 2,
021011, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Armand maison du dessert
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(591) Culori revendicate:negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:250113;
270525;
290107;  
(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06958
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Killip Kids

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
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nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).

26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06978
(151) 30.09.2010
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

CREMOLINEA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
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288C)

  
(531) Clasificare Viena:270510;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole şi cereale, necuprinse în
alte clase; premixuri din cereale; fructe şi
legume proaspete; malţ.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06959
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Killip Women

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
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ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici

pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06979
(151) 30.09.2010
(732) DĂRĂBAN ADRIAN EUGEN, Str.

Muncitorilor nr. 22, ap. 31, 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)

Park fest Retezat

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
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(531) Clasificare Viena:050520;
260409;
270113;
270508;
270519;
290101;
290103;  
(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.
39 Transport; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06967
(151) 30.09.2010
(732) S.C. AD VIEW CONSULT S.R.L.,

B-dul Timişoara, nr. 29, bl. F, sc. A,
ap. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

INVIZIBILII

  
(531) Clasificare Viena:090302;
090309;
090717;
270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06949
(151) 30.09.2010
(732) S.C. IDOL PRODUCTION S.R.L.,

Şos. Colentina nr. 85, bl. 86, sc. 2, et.
1, ap. 50, sector 2, 021166,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MISTER sport

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270523;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare; articole ortopedice.
12 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală (maşini, motociclete).
14 Bijuterii; metale preţioase şi aliajele lor ,
pietrepreţioase; ceasornicărie.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
bastoane.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
29 Carne, peşte,fructe şi legume; produse
lactate; uleiuri.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, pâine,
îngheţată; condimente.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte

băuturi nealcoolice din fructe.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii (agenţie de
turism).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică (hotel, restaurant, bar).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06968
(151) 30.09.2010
(732) P A R I C A R U S  L O G I S T I C S

LIMITED, Verenikis 2, Egkomi, P.C.
2413, NICOSIA CIPRU 

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

(540)

WAVE EYE

(591) Culori revendicate:mov, bleu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270508;
270509;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06969
(151) 30.09.2010
(732) S.C. IANK SECURITY GUARD

S.R.L., Str. Ovidiu nr. 3, bl. N13B, sc.
4, ap. 69, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)

YANK SECURITY GUARD

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030413;
270510;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
montare, instalare şi reparaţii pentru sisteme
de protecţie, securitate şi pază.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri-distribuţie; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06980
(151) 30.09.2010
(732) S.C. BLITZ IMOBILIARE S.R.L.,

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

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

(540)

Credem în relaţii de caştig - caştig

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate (publicitate prin radio);
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06960
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Killip School

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06970
(151) 30.09.2010
(732) S.C. DAS FOTO CONSULTING

S.R.L., Str. Aleea Crăieşti nr. 4, bl.
D42, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV
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(540)

Soapmill

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

  
(531) Clasificare Viena:050520;
210117;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 06961
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,

SIBIU ROMANIA 

(540)

Killip Home

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de

ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06981
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(151) 30.09.2010
(732) S.C. CEMENTARTE S.R.L., Risca

F.N, judeţul Hunedoara, , BAIA DE
CRIŞ ROMANIA 

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

(540)

Cementarte

(591) Culori revendicate:bordo, maro

  
(531) Clasificare Viena:020123;
220513;
290102;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Monumente nemetalice, ciment, clinker,
piatră de gips, filer de calcar gips, calcar,
materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06971
(151) 30.09.2010
(732) SOCOMAT TRADE S.R.L., Str.

Vlaicu Vodă, nr. 11, bl. V62, sc. 3, et.
1, ap. 37, sector 3, 031242,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOKO tools Best MATerial

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260409;
270524;
290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06982
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ILONA IMPEX S.R.L., Str.

Oaşului nr. 346, judeţul Cluj, 400645,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)
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ILKOLOR

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

  
(531) Clasificare Viena:011501;
260203;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografiei ca şi agriculturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contradeteriorării
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.
5 Dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06993
(151) 01.10.2010
(732) S.C. DISTINS DISTRIBUTION

S.R.L., Aleea Barajului Rovinari nr. 3,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUFULICI

  
(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 06994
(151) 01.10.2010
(732) S.C. DISTINS DISTRIBUTION

S.R.L., Aleea Barajului Rovinari nr. 3,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUFULESCU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06952
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

DODO LAND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
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, (inclusiv dar nelimitatla,
multimedia; produse audio şi video;
electronice, jocuri de calculator)
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;

fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, (inclusiv dar nelimitat, al
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
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materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06997
(151) 01.10.2010
(732) S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L., Sat

Rădaia, Jud. Cluj, 407059, COMUNA
BACIU ROMANIA 

(540)

PROSTIVOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06998
(151) 01.10.2010
(732) PATACHI HORIA ALEXANDRU,

Str. Ciocârliei nr. 40/34, Judeţul Cluj,
400619, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

vreaubeton.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate în domeniul producţiei de
beton.
38 Transmitere şi comunicare de mesaje
privind producţia şi furnizarea betonului prin
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intermediul internetului. 
42 Crearea şi menţinerea de site web cu
informaţii în domeniul producţiei şi furnizării
de beton.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06953
(151) 30.09.2010
(732) S.C. ELSACO 2005 S.R.L., Str.

Morilor nr. 45, Judeţul Sibiu, 2400,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Dodo Kids

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Containere metalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (metalici).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau maginilor; 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,
(inclusiv, dar nelimitat la, multimedia,
produse audio şi video; electronice, jocuri de
calculator).
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse

din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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, (inclusiv, dar nelimitat la,
pixuri, stilouri, creioane, penare, echere,
linii/liniare, radiere, gume de şters, mape,
coperţi pentru caiete, cărţi, atlase, mape pentru
desen).
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
şelarie, (inclusiv dar nelimitat la, rucsacuri,
genţi, saci, sacoşe, serviete, mape, pungi,
plase (sacoşe pentru provizii), cutii din piele
sau imiţaţii, huse din piele sau imitaţii,
acoperitoare de ploaie (umbrele), hamuri,
curele, cadre, beţe, prăjini, parasolare parţi şi
fitinguri pentru toate produsele menţionate
anterior şi orice alte produse şi accesorii sport
incluse în această clasă); echipamente
nemetalice pentru corturi de camping.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic, (inclusiv, dar nelimitat la, saci de
dormit, acoperitoare pentru saci de dormit,
căptuşeli/umpluturi/perniţe, corzi, saci pentru
bivuac, acoperitoare folosite pentru bivuac,
obiecte de acoperit, containere, nu de metal
pentru transport sau depozitare, scări de lemn
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sau plastic, saltele/perne, şi orice alte poduse
şi accesorii sport incluse în această clasă);
containere nemetalice; proptele de cort, stâlpi
de cort (nemetalici).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute, (inclusiv, dar nelimitat la,
corturi şi accesorii de corturi/buvuac,
sacoşe/saci de depozitare, acoperitoare de
ploaie, prelate, obiecte de făcut umbră,
hamace, aţă, coardă, plase, acoperitoare pentru
terase/copertine, material impermeabile, vele,
material de căptuşit şi umplut, material textile
de fibre brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă; plăpumi
de puf/pilote.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (inclisiv, dar
nelimitat la, tricouri, camăşi, bluze, pantaloni,
blugi, veste, geci, hanorace, jachete, glugi
pentru jachete, pulovere, chiloţi, boxeri,
lenjerie, dresuri, ciorapi, manuşi, carcase/huse
dintr-o bucată pentru costume, costume de
schii, jambiere, fuste, rochii, costume de baie,
pantofi, papuci, cizme pentru mers pe zăpadă,
saboţi, sandale, şepci, pălării, banderole,
eşarfe, protectoare de urechi, glugi, cozoroace,
şepci, curele, centuri); acoperitoare de ploaie
(îmbrăcăminte).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; (inclusiv, dar nelimitat la,
butoni, catarame, decoraţii pentru textile,
broderii, peruci, produse fanteziste, panglici
pentru păr, ornamente pentru păr, pentru
pantofi, pentru pălării, pentru şepci, agrafe,
decoraţiuni adezive).
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 comerciala; lucrări
de birou (inclusiv, dar nelimitat la, servicii de
comerţ cu amănuntul on-line, servicii de
comerţ cu amănuntul în magazine, comenzi
prin poştă, servicii de catalog şi distribuire,
furnizarea de informaţii pentru produse de
consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06999
(151) 01.10.2010
(732) S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L., Sat

Rădaia, Jud. Cluj, 407059, COMUNA
BACIU ROMANIA 

(540)

ARTRONAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06985
(151) 01.10.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

ROMÂNII CARE NE LIPSESC
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/lnternet.
16 Articole din hârtie şi carton, produse din
aceste materiale: publicaţii, periodice, reviste,
magazine (publicaţii), 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,
semne 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 şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale , de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, servicii de revista
presei, cercetarea pieţei, sondaje de opinie;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; inclusiv barter, distribuire de
materiale publicitare, închiriere 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 optica,
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 mba j  ge s t ua l ,
postsincronizare, reprezentaţii teatrale.
42 Servicii în 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 06984
(151) 06.10.2010
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)
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TELEEUROBINGO

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

  
(531) Clasificare Viena:270501;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06986
(151) 01.10.2010
(732) MOLDOVAN EMIL CIPRIAN, Nr.

314, Jud. Mureş, 547505, RUSII
MUNTI ROMANIA 

(540)

E MOL SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030315;
040319;
260102;
260302;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07000
(151) 01.10.2010
(732) S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L., Sat

Rădaia, Jud. Cluj, 407059, COMUNA
BACIU ROMANIA 

(540)

PROFILAXIN
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06987
(151) 01.10.2010
(732) APIS SECURITY S.R.L., Str. Ion

Vodă nr. 31, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

APIS SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030404;
260115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06988
(151) 01.10.2010
(732) CHIRCULESCU RADU, Str.

Toamnei nr. 1, bl. 3, sc. C, ap. 10, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

MANUALUL OMULUI DE STAT
ROMÂN

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06989
(151) 01.10.2010
(732) SAVALIUC OVIDIU RAZVAN, Str.

Oteşani, nr. 63, bl. T68, SC. a, ET. 8,
ap.  34,  sector 2,  023565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ziuaveche.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; periodice;
publicaţii; reviste; reprezentări grafice;
tipărituri; ziare.
35 Agenţii de publicitate; anunţuri publicitare;
căutare de informaţii în fişiere informatice
pentru terţi; compilarea informaţiilor în fişiere
electronice; gestiunea afacerilorcomerciale;
publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată;redactare de texte publicitare;
relaţii publice; reproducerea de documente;
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice.
41 Fotografice;fotoreportaje; imaginidigitale;
e x p l o a t a r e a p u b l i c a ţ i i l o r
on-linenedescărcabile; publicare de cărţi;
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor; reporteri de ştiri;
seminarii.
42 Artă grafică şi design; conversia datelor si
a documentelor; crearea şi întreţinerea
siturilor web pentru terţi; găzduirea siturilor
informatice (situri web); închirierea serverelor
web; motoare de căutare; proiectarea
sistemelor informatice; servere web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07009
(151) 04.10.2010
(732) S.C. DIACOSTAMPET S.R.L., Str.

Republicii nr. 31/6, judeţul
Hunedoara, , PETRILA ROMANIA 

(540)

Matinal Hunedorean

(591) Culori revendicate:roşu, cyan

  
(531) Clasificare Viena:170109;
270508;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ziare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07001
(151) 01.10.2010
(732) S.C. PLANTEXTRAKT S.R.L., Sat

Rădaia, Jud. Cluj, 407059, COMUNA
BACIU ROMANIA 

(540)

SEDAXIN
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07002
(151) 01.10.2010
(732) IVAN POTZAICHIN, Str. Plantelor

nr. 23, et. 1, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IVAN PATZAICHIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06991
(151) 01.10.2010
(732) CHIREA BADITA, Str. Virtuţii nr.

1E, sector 6, 060781, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CETATEANUL ROMANIEI
CONTRIBUABIL

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:240723;
270519;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07003
(151) 01.10.2010
(732) FROLU TEODOR VICTOR, Str.

Ion Brezoianu nr. 10-12, sc. C, ap. 47,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROWMANIA

  
(531) Clasificare Viena:180321;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06992
(151) 05.10.2010
(732) S.C. NBG LEASING IFN S.A., Str.

Bilciureşti nr. 20-22, et. 4, sector 1,
014012, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NBG RENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Închirieri auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07004
(151) 01.10.2010
(732) S.C. STYLE INTEX S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 33, bl. M4, sc. A, et. 6, ap.
27, sector 3, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CAPRA NERA

  
(531) Clasificare Viena:030411;
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030422;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07012
(151) 04.10.2010
(732) S.C. MEDDES CONCEPT S.R.L.,

Str. Borşa nr. 48, bl.4D, et.1, ap.44,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

LAND OF TEA

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050313;
270508;
270509;
290102;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
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pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07005
(151) 01.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

PROTECARDIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07006
(151) 01.10.2010
(732) I N T E R N A T I O N A L

DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L., Str. Carierei nr. 58, judeţul
Ilfov, ,  ROMANIA 

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

(540)

ESSENTIA 2008 FETEASCA NEAGRA

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

  
(531) Clasificare Viena:020705;
190701;
190706;
270501;
290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Vinuri; băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07007
(151) 01.10.2010
(732) I N T E R N A T I O N A L

DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L., Str. Carierei nr. 58, judeţul
Ilfov, ,  ROMANIA 

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

(540)

LA SOSEA VIN DE SPRITURI ALESE
DEMISEC

(591) Culori revendicate:verde, negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:020111;
190725;
290103;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

33 Vinuri; băuturi alcoolice (cu excepţia
berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07008
(151) 01.10.2010
(732) S.C. STUDIO MEKA S.R.L., Str.

Ion Brezoianu nr. 35, et.2, ap. 3, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEKA CREATIVE OPEN SPACE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07013
(151) 04.10.2010
(732) CULINA NICULAIE, Sat Cunesti,

Calea Călăraşi nr. 57, judeţul Călăraşi,
, COM GRĂDIŞTEA ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV
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(540)

YOU STRIP ME

(591) Culori revendicate:roşu, auriu,
argintiu, negru, roz

  
(531) Clasificare Viena:020305;
020316;
260114;
290101;
290102;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; realizarea de licitaţii online pe
internet şi anume în forma unor competiţii
pentru promovarea vânzărilor şi jocurilor de
noroc cu scop publicitar, realizarea de licitaţii
online pe internet şi anume, promovarea
vânzărilor prin organizarea de concursuri şi
jocuri de noroc, realizarea de licitaţii online pe
internet şi anume, publicitate sub formă de
concursuri şi jocuri de noroc, realizarea de
licitaţii online pe internet, şi anume, în formă
de evenimente cu vânzare pentru produse,
inclusiv intermedierea de produse contra celei
mai bune oferte şi în formă de concursuri şi
jocuri de noroc în scopuri publicitare şi de
divertisment, vânzare la licitaţii şi licitaţii pe

internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii online de jocuri,
divertisment sub formă de licitaţii online şi
jocuri pe internet, divertisment online,
furnizarea de jocuri online şi de servicii pentru
jocuri, furnizare de jocuri online şi servicii de
jocuri, servicii online de jocuri, pariuri, jocuri
de noroc, jocuri de cărţi şi servicii de pariu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07014
(151) 04.10.2010
(732) CULINA NICULAIE, Sat Cunesti,

Calea Călăraşi nr. 57, judeţul Călăraşi,
, COM GRĂDIŞTEA ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

TRAVEL NEWS

(591) Culori revendicate:roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:270508;
290101;
290102;  
(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
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instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07015
(151) 04.10.2010
(732) CULINA NICULAIE, Sat Cunesti,

Calea Călăraşi nr. 57, judeţul Călăraşi,
, COM GRĂDIŞTEA ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin

consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

TRAVEL NEWS

  
(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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07016
(151) 04.10.2010
(732) CULINA NICULAIE, Sat Cunesti,

Calea Călăraşi nr. 57, judeţul Călăraşi,
, COM GRĂDIŞTEA ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

VIRTUAL AGONA GODS
COMPETITION

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

  
(531) Clasificare Viena:020123;

260323;
290101;
290102;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; realizarea de licitaţii online pe
internet şi anume în forma unor competiţii
pentru promovarea vânzărilor şi jocurilor de
noroc cu scop publicitar, realizarea de licitaţii
online pe internet şi anume, promovarea
vânzărilor prin organizarea de concursuri şi
jocuri de noroc, realizarea de licitaţii online pe
internet şi anume, publicitate sub formă de
concursuri şi jocuri de noroc, realizarea de
licitaţii online pe internet, şi anume, în formă
de evenimente cu vânzare pentru produse,
inclusiv intermedierea de produse contra celei
mai bune oferte şi în formă de concursuri şi
jocuri de noroc în scopuri publicitare şi de
divertisment, vânzare la licitaţii şi licitaţii pe
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii online de jocuri,
divertisment sub formă de licitaţii online şi
jocuri pe internet, divertisment online,
furnizarea de jocuri online şi de servicii pentru
jocuri, furnizare de jocuri online şi servicii de
jocuri, servicii online de jocuri, pariuri, jocuri
de noroc, jocuri de cărţi şi servicii de pariu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07017
(151) 04.10.2010
(732) CULINA NICULAIE, Sat Cunesti,

Calea Călăraşi nr. 57, judeţul Călăraşi,
, COM GRĂDIŞTEA ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
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Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

TRAVEL OFFICE ENJOY YOUR
EXCLUSIVE JOURNEY

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

  
(531) Clasificare Viena:010501;
250721;
290101;
290102;
290103;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizare de călătorii; servicii
de turism, servicii de birou de turism / agenţie
de turism; servicii de agenţie de turism şi de
călătorii turistice; servicii de agenţie de turism
şi agenţie de turism prin internet; servicii
turistice, de informaţii turistice, de călătorii
turistice, de agenţie de turism şi de operator
turistic.
43 Servicii de agenţie de turism pentru
rezervare de spaţii de cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07018
(151) 04.10.2010
(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)

ROMTELECOM MY OFFICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi reparaţii telefoane;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii calculatoare.
45 Servicii de înregistrare nume domeniu;
licenţe pentru programe calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07029
(151) 04.10.2010
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)
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FARES - REŢETE ALE TRADIŢIEI
ROMÂNEŞTI

  
(531) Clasificare Viena:020304;
250119;
250701;
251225;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ceaiuri medicinale; infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale; suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, bitter şi băuturi din plante
medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07032
(151) 04.10.2010
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA MEA BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07033
(151) 04.10.2010
(732) HALDIRAM INDIA Pvt. Limited,

B-1/H-8 Mohan Cooperative
Industrial Estate, Main Mathura Road,
110044, NEW DELHI INDIA 

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

(540)

HR Haldiram's

(591) Culori revendicate:bordo, alb

  
(531) Clasificare Viena:260103;
260118;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
preparate; sosuri de fructe; lapte şi produse
lactate; grăsimi şi uleiuri comestibile; nuci,
alune; nuci caju, cartofi tip chips; preparate
din boabe de soia, fasole, fasole cu boabe mari
conservată şi uscată, feluri de mâncare gătite,
mâncare uscată, linte, murături, chipsuri,
margarină, fructe de mare, supe, mâncare
procesată, amestecuri (amestecuri cu conţinut
de grăsimi, tartinabile), gemuri, jeleuri,
marmeladă, cartofi procesaţi, amestec de
gustări sărate conţinând alune, nuci caju,
chipsuri şi amestecuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07034
(151) 04.10.2010
(732) VISION TRADING GRUP S.R.L.,

Str. Agatha Bârsescu nr. 13, bl. V10,
sc. 3, ap. 61, sector 3, 031481,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MABI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Soluţie pe bază de sare marină pentru
desfacerea căilor respiratorii, teste de sarcină,
teste de ovulaţie, teste de menopauză.
9 Cântare pentru copii.
10 Nebulizatoare.
11 Umidificatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07035
(151) 04.10.2010
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Chitila nr. 3, sector 1, 060667,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CARNAVAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07036
(151) 04.10.2010
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

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

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

(540)

GREEN PONT ENERGY DRINK

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

  
(531) Clasificare Viena:270503;
270504;
290103;
290106;  
(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.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07037
(151) 04.10.2010
(732) S.C. WEST CITY HOTEL S.R.L.,

Str. Avram Iancu nr. 442-446, Cartier
Floreşti, Judeţul Cluj, 407280,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

city fusion

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07038
(151) 04.10.2010
(732) S.C. CREATICA MEDIA S.R.L.,

Str. Baladei nr. 2A, Judeţul Cluj,
4 0 0 9 6 9 2 ,  C L U J - N A P O C A
ROMANIA 

(540)

creatica

  
(531) Clasificare Viena:270504;
270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07039
(151) 04.10.2010
(732) S.C. CREATICA MEDIA S.R.L.,

Str. Baladei nr. 2A, Judeţul Cluj,
4 0 0 9 6 9 2 ,  C L U J - N A P O C A
ROMANIA 

(540)

merada

  
(531) Clasificare Viena:050713;
270502;
270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
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fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07040
(151) 04.10.2010
(732) S.C. CREATICA MEDIA S.R.L.,

Str. Baladei nr. 2A, Judeţul Cluj,
4 0 0 9 6 9 2 ,  C L U J - N A P O C A
ROMANIA 

(540)

SANATATE DIN INIMAR

  
(531) Clasificare Viena:050713;
270508;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07019
(151) 04.10.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

dolce music

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
288C), galben închis (144C), roşu
deschis 199C, roşu închis (pantone
201C), verde deschis 376C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07020
(151) 04.10.2010
(732) S.C. HASI GROUP COM S.R.L.,

Str. Grigore Florescu nr. 10, bl. A4,
sc. 1, parter, ap. 4, jud. Mehedinţi,
220193, DROBET TR. SEVERIN
ROMANIA 

(540)

SUPER LIPICI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07021
(151) 04.10.2010
(732) S.C. HASI GROUP COM S.R.L.,

Str. Grigore Florescu nr. 10, bl. A4,
sc. 1, parter, ap. 4, jud. Mehedinţi,
220193, DROBET TR. SEVERIN
ROMANIA 

(540)

FII LIPICIOS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07023
(151) 04.10.2010
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., Şos. Afumaţi nr. 86, Complex
Smart Expo-Construct, Stand B16,
B17, Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

BETEP COLLECTION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte.
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
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produselor de îmbrăcăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07041
(151) 04.10.2010
(732) S.C. TV ANTENA 1 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANTENA GROUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii

în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07042
(151) 04.10.2010
(732) S.C. TV ANTENA 1 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANTENA GRUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
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sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07025
(151) 04.10.2010
(732) PODUT RALUCA MARIANA, Str.

Franceză nr. 9, et. 2, ap. 16, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VLAD CONSTANTIN CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34
CONSTANŢA

(540)

nyu coffee.sushi & more

  
(531) Clasificare Viena:241709;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; fructe şi
legume; ouă, lapte şi produse lactate.
30 Cafea, ceai, cacao şi băuturi pe bază de
cafea, ceai şi cacao; mirodenii, sosuri.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07043
(151) 04.10.2010
(732) P U Z D R E A

ANDREEA-RUXANDRA, Str. Elena
Văcărescu nr. 98C, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLORA CENTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Închirieri spaţii comerciale.
39 Închirieri de depozite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07027
(151) 05.10.2010
(732) S.C. ACC MAGNETICS S.R.L., Str.

Gării 9, bl. L 15, sc. A, et. 6, ap. 24,
Jud. Iaşi, 700088, IAŞI ROMANIA 

(540)

ACC MAGNETICS

(591) Culori revendicate:roz (pantone
226U), negru

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07044
(151) 04.10.2010
(732) Z A B O L O T E A N U

EMILIA-GABRIELA, Str. Dr.
Staicovici nr. 28, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

coca zaboloteanu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07051
(151) 05.10.2010
(732) S.C. EDITURA EVENIMENTUL ŞI

CAPITAL S.R.L., Str. Cristian
Popişteanu nr. 2-4, etaj 6, birou 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

evz 2+1

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270524;
270724;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni TV;
servicii de editare pentru texte (altele decât
cele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07045
(151) 04.10.2010
(732) IONESCU LAURA COSMINA, Str.

Av. Ştefan Protopopescu nr. 1, bl. C6,
P, ap. 1, sector 1, 11725,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Equi Style

  
(531) Clasificare Viena:020121;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07052
(151) 05.10.2010
(732) KISS IOSIF KAROLY, Str.

Revoluţiei nr. 6, bl. C 15, sc. 1, ap. 2,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

nucifere

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07028
(151) 04.10.2010
(732) S.C. ELMO SHOES S.R.L., Str.

Sovata nr. 20, Jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

Elmo Shoes

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 18 şi 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07046
(151) 04.10.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

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

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

(540)

HEIDI GOURMETTE

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07047
(151) 04.10.2010
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

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

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

(540)

HEIDI GOURMETTE

  
(531) Clasificare Viena:050521;
190303;
270507;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07049
(151) 04.10.2010
(732) JUDETUL CLUJ, B-dul 21

Decembrie 1989 nr. 58, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

BRAND DE CLUJ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07050
(151) 04.10.2010
(732) JUDETUL CLUJ, B-dul 21

Decembrie 1989 nr. 58, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

CLUJ ARENA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07054
(151) 05.10.2010
(732) S.C. OMEXIM IMPORT-EXPORT

S.R.L., Str. Constructorilor nr. 2,
j u d e ţu l  C o v a s n a ,  5 2 0 0 7 7 ,
SF.GHEORGHE ROMANIA 

(540)

THE ORIGINAL DRACULA GAMES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07055
(151) 05.10.2010
(732) S.C. OMEXIM IMPORT-EXPORT

S.R.L., Str. Constructorilor nr. 2,
j u d e ţu l  C o v a s n a ,  5 2 0 0 7 7 ,
SF.GHEORGHE ROMANIA 

(540)

3 PUZZLES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07056
(151) 05.10.2010
(732) S.C. OMEXIM IMPORT-EXPORT

S.R.L., Str. Constructorilor nr. 2,
j u d e ţu l  C o v a s n a ,  5 2 0 0 7 7 ,
SF.GHEORGHE ROMANIA 

(540)

ROBOT SOLAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07057
(151) 05.10.2010
(732) S.C. OMEXIM IMPORT-EXPORT

S.R.L., Str. Constructorilor nr. 2,
j u d e ţu l  C o v a s n a ,  5 2 0 0 7 7 ,
SF.GHEORGHE ROMANIA 

(540)

TREN SOLAR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07064
(151) 05.10.2010
(732) S.C. COGNITIA S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 16, et. 7, cam. 706, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cognitia

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

clase:
9 Publicaţie sau carte în format electronic.
16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii.
35 Servicii de prelucrare texte; servicii de
redactare şi editare texte publicitare. 
39 Difuzare de publicaţii.
40 Servicii de tipărire (imprimare ofset).
41 Servicii de publicare şi editare texte, alte
decât cele publicitare; publicare on-line. 
42 Crearea şi menţinerea unui site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07058
(151) 05.10.2010
(732) HAGE ELISABETA, Str. Aleea

Terasei nr. 6, bl. R2, sc. 2, ap. 47,
sector 4, 041774, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SALOMIA

  
(531) Clasificare Viena:010315;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri, cosmetice, loţiuni pentru păr;
toate conţinând argilă.
5 Produse farmaceutice, produse igienice de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari, suplimente nutritive,
toate conţinând argilă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor pe bază de argilă menţionate în
clasele 3 şi 5 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07070
(151) 05.10.2010
(732) HAMDAN M ZIYAD, B-dul Unirii

nr. 78, bl. J2, sc. 2, et. 4, ap. 43, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BERGNER

  
(531) Clasificare Viena:270501;
270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, ceşti deporţelan, pahare de sticlă,
farfurii de sticlă, farfurii de porţelan, oale
inox, tigăi de aluminiu, produse de uzcasnic,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07066
(151) 05.10.2010
(732) STANDARD MARKETING S.R.L.,

Str. Precupeţii Vechi nr. 27, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZILELE MIRESEI

(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 07067
(151) 05.10.2010
(732) MERAI KATALIN, Str. Sf. Apostol

Andrei nr. 50, bl. D-13, ap. 8, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

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

(540)

CHEF DE DIVORŢ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de evenimente sociale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07071
(151) 05.10.2010
(732) HAMDAN M ZIYAD, B-dul Unirii

nr. 78, bl. J2, sc. 2, et. 4, ap. 43, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KAISERHOFF



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

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

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, ceşti deporţelan, pahare de sticlă,
farfurii de sticlă, farfurii de porţelan, oale
inox, tigăi de aluminiu, produse de uzcasnic,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07059
(151) 05.10.2010
(732) S.C. AGROALIM DISTRIBUTION

S.R.L., B-dul. Timişoara nr. 26Z,
Clădirea Anchor Plaza, et. 5, Biroul
5A01, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Hanul Românesc

  
(531) Clasificare Viena:050504;
070109;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07060
(151) 05.10.2010
(732) S.C. AGROALIM DISTRIBUTION

S.R.L., B-dul. Timişoara nr. 26Z,
Clădirea Anchor Plaza, et. 5, Biroul
5A01, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

produs de 5 margarete
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(531) Clasificare Viena:050504;
270711;  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07068
(151) 05.10.2010
(732) S.C. OPERATIVE STEAKOUSE

GROUP S.R.L., Str. Gârlei nr. 30A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RED ANGUS STEAKHOUSE

(591) Culori revendicate:maro (pantone

1815 C), bej (pantone 436 C), roz
(pantone 169 C), roşu (pantone 1807
C), grena (pantone 7418 C)

  
(531) Clasificare Viena:030402;
270303;
270508;
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07072
(151) 05.10.2010
(732) S . C .  F L U M E N  V I A G G I

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Pia ţa Mică  nr .  8 ,  jude ţul
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

CLUB CROAZIERE

(591) Culori revendicate:bleu, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:180314;
180315;
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270501;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07069
(151) 05.10.2010
(732) HAMDAN M ZIYAD, B-dul Unirii

nr. 78, bl. J2, sc. 2, et. 4, ap. 43, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOFFMAYER

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

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj, sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, ceşti de porţelan, pahare de sticle,
farfurii de sticlă, farfurii de porţelan, oale
inox, tigăi de aluminiu, produse de uz casnic,
electrocasnice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le

cumpere comod; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07061
(151) 05.10.2010
(732) S.C. DIB COM INTER S.R.L., Şos.

Orhideelor nr. 12B, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

SIR

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:090725;
260104;
270508;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07073
(151) 05.10.2010
(732) S.C. EVA EXPO S.R.L., Str.

Cristianul nr. 14, bl. 150L, ap. 14,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
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)

UNIVERSUL INDIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07075
(151) 05.10.2010
(732) KABUSHIKI KAISHA BUNRI

(a/t/a BUNRI INCORPORATION),
708 ,  Homanbo ,  Taka jocho ,
Miyakonojo-shi, , MIYAZAKI
JAPONIA 

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

(540)

WATER ROPE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi uitlilaje pentru prelucrarea
metalului; maşini şi aparate pentru vopsit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07062
(151) 05.10.2010
(732) S . C .  S C O R P I O N  G R U P

SECURITY S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu nr. 82, et.1, can. 1, sector 2,
020282, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:orange, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030916;
240109;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie cu excepţia
activităţilor de investigaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07063
(151) 05.10.2010
(732) S.C. INDA S.R.L., Str.Victor Babeş

nr.12, ap.1,judeţul Covasna, 520004,
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)

MERCURIUS

  
(531) Clasificare Viena:020123;
270501;
2803;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri, publicaţii periodice, publicaţii
periodice cu caracter publicitar, cărţi, reviste,
albume, afişe, materiale didactice, pliante,
imprimate, papetărie, prospecte, broşuri,
cataloage, programe culturale, sociale, pentru
dezvoltare.
35 Relaţii de colaborare cu autorităţile publice
locale şi centrale, cu instituţii de cultură,
învăţământ, sănătate, tineret, cu fundaţii, sau
alte organizaţii din ţară şi străinătate în scopul
cunoaşterii şi promovării programelor.
41 Publicare, editură, publicare texte,
activităţi culturale şi sportive, educaţie,
instruire, organizarea şi conducerea de
simpozioane, conferinţe, seminarii, colocvii;
stagii practice în instituţiile din ţară şi
străinătate; birouri de informare, de organizare
şi instruire pentru întreprinzători, programe
artistice, agrement, culturale, servicii de
instruire pentru întreprinzători; consultanţă
profesională şi orientare în programe de
pregătire profesională, realizarea şi furnizarea
de programe şi studii de eficienţă şi
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optimizare; birouri de informare, de
organizare şi instruire pentru întreprinzători.
42 Servicii de analiză şi de cercetare
industrială.
45 Asistenţă socială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07091
(151) 06.10.2010
(732) S.C. TRAMAR IMPEX S.R.L., Şos.

Ştefan cel Mare nr. 1-3, sc. 3, et. 12,
ap. 136, sector 1, 011201,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Băcănitza dezmiardă guritza

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

  
(531) Clasificare Viena:020311;
020315;
050924;
270502;
270504;
290101;
290103;
290104;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea călătoriilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07088
(151) 06.10.2010
(732) S.C. TRANS-CONEX S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr. 77, Judeţul Iaşi,
700381, IAŞI ROMANIA 

(540)

Auto Plus car service

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270524;
290101;
290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; întreţinere
şi reparaţii de automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07084
(151) 06.10.2010
(732) S.C. OLMAR WEB NET S.R.L., Sat

Domneşti nr. 94B, judeţul Ilfov, ,
COMUNA DOMNEŞTI ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
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Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

licitatiibune.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 07089
(151) 06.10.2010
(732) G.L. PHARMA GMBH, Schlossplatz

1, 8502, LANNACH AUSTRIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PIROSTOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi veterinare;
preparate sanitare şi igienice pentru scopuri
medicale; substanţe dietetice adaptate pentru

uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombe, ceară dentară şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; preparate pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07085
(151) 06.10.2010
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROCAPIL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice şi de parfumerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07086
(151) 06.10.2010
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RECAPIL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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3 Produse cosmetice şi de parfumerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07087
(151) 06.10.2010
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ESENTIAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).

39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07080
(151) 06.10.2010
(732) S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L.,

Str. Păltinişului nr. 1A, Jud.
Maramureş, 4800, BAIA-MARE
ROMANIA 

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

(540)

Caravela
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(591) Culori revendicate:galben, roşu,
negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:031101;
180305;
180323;
250119;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07081
(151) 06.10.2010
(732) S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L.,

Str. Păltinişului nr. 1A, Jud.
Maramureş, 4800, BAIA-MARE
ROMANIA 

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

(540)

STARCA

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

  
(531) Clasificare Viena:180117;
240302;
250119;
250721;
2805;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07076
(151) 06.10.2010
(732) S.C. ILCO NETWORKS S.R.L., Str.

Someşul Rece nr. 67A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Doctor Laptop

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
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35 Administraţie comercială prin intermediul
site-urilor.
37 Instalare şi reparaţii pentru calculatoare.
42 Dezvoltare pentru hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07077
(151) 06.10.2010
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

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

(540)

DIGIPLAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
37 Servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07090
(151) 06.10.2010
(732) MIRICA FLORIN, Str. T.

Vladimirescu nr. 51, Judeţul Călăraşi,
, CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

STINGOMAT

  

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

9 Stingătoare.
45 Prestări servicii de protecţi PSI.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07107
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GREEN CULTURE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07102
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORASUL VRAJIT
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07082
(151) 06.10.2010
(732) S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L.,

Str. Păltinişului nr. 1A, Jud.
Maramureş, 4800, BAIA-MARE
ROMANIA 

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

(540)

Chimion Secuiesc

(591) Culori revendicate:negru, auriu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020704;
020716;

031101;
250119;
260403;
270501;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07103
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PE ULITELE ORASULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07083
(151) 06.10.2010
(732) S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L.,

Str. Păltinişului nr. 1A, Jud.
Maramureş, 4800, BAIA-MARE
ROMANIA 

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

(540)

ANDRIS

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:250119;
260404;
270513;
290102;
290108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07097
(151) 06.10.2010

(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE
S.R.L., B-dul Dacia nr. 56, corp A,
demisol, camera 3, sectorul 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RCARapid cel mai bun preţ

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260323;
270501;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; intermedieri în asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07104
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUCHAREST JARDIN DES FLEURES
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07105
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OAMENI DE PIATRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07106
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUCURESTIUL LA VEDERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07098
(151) 06.10.2010
(732) BRITISH AMERICAN TABACCO

(BRANDS) INC, 2711 Centerville
Road, Suite 300, Wilmington, 19808,
DELAWARE S.U.A. SUA

(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)

PALL MALL VALUE LINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigarete; tutun; produse din tutun; brichete,
articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07078
(151) 06.10.2010
(732) S.C. DOM LIFE S.R.L., Aleea

Compozitorilor nr. 7, bl. G10, sc. 1,
ap. 49, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 
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(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

QBEBE

(591) Culori revendicate:roz, verde

  
(531) Clasificare Viena:270501;
290101;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, inclusiv reviste şi
publicaţii.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului pentru sugari,
bebeluşi şi copii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine;
toate acestea oferite atât direct cât şi online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07099
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BATAIA CU FLORI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07079
(151) 06.10.2010
(732) S.C. SIROMEX DRINKS S.R.L.,

Str. Păltinişului nr. 1A, Jud.
Maramureş, 4800, BAIA-MARE
ROMANIA 

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

(540)
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Monopoly

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

  
(531) Clasificare Viena:240111;
250119;
250721;
260509;
270517;
290101;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07100
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IN PLIMBAREA LA SOSEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07101
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUCURESTIUL TE VREA IN TENESI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07108
(151) 06.10.2010
(732) TEODOR RADULESCU, Şos.

Iancului nr. 128, bl. G, sc. A, et. 9-10,
ap. 44, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE HOT DIAMONDS
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07109
(151) 06.10.2010
(732) CIOCAN MARIA MAGDALENA,

Str. Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. C,
et.1, ap. 84, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OAMENI SI LOCURI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07110
(151) 06.10.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

PROIECT 3

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/internet.
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou:
publicitate out-door; import-ixport pentru
producţiile proprii, organizarea târgurilor şi
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
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 optica,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau inchiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri. 
40 Inscripţionarea de medalii, trofee, plachete;
inscripţionarea de articole de îmbrăcăminte şi
cele ce servesc la acoperirea capului;
inscripţionarea de umbrele, umbrele de soare,
genţi, prelucrarea materialelor pentru
televiziune, croitorie. 
41 Educaţie, 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,
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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 mba j  ge s t ua l ,
postsincronizare, reprezentaţii teatrale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07092
(151) 06.10.2010
(732) S.C. ALEX '99 S.R.L., Str. Tibles nr.

48, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Ria argentum

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(Pantone 484 C)

  
(531) Clasificare Viena:170201;
270508;
270513;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 14 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; târguri şi
expoziţii în scop comercial; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07093
(151) 06.10.2010
(732) S.C. SIMINVEST BUSINESS

S.R.L., Str. Drumul Taberei nr. 109,
bl. A7, sc. B, ap. 20, sector 6, 061416,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART PROPERTY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07094
(151) 06.10.2010
(732) S.C. PIERROT DECORATIUNI

S.R.L., Str. Intrarea Biserica Albă nr.
1, sector 1, , 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)
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PIERROT Decoraţiuni pentru acasă

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020107;
270301;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
decoraţiunilor pentru casă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le cumpere.
39 Transportul şi depozitarea decoraţiunilor
pentru casă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07095
(151) 06.10.2010
(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 GOLDEN TROPHY

  
(531) Clasificare Viena:030108;
030119;
030723;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
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ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;

explozibili; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
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pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Reviste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; târguri şi expoziţii cu caracter
comercial.

41 Târguri şi expoziţii cu caracter educativ şi
cultural; realizarea de emisiuni radio şi tv.
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