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

Partea l (CERERI PUBLICATE)
Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03984
06.07.2010 TOADER SORINEL-MIRCEA TRENDY STYLE

2 M 2010
04078

01.07.2010 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

TYMBARK Ştiu ce beau

3 M 2010
04315

02.07.2010 S.C. PAN GROUP S.A. BRÂNZOAICA MACEDONIA

4 M 2010
04568

06.07.2010 S.C. ARMAX GAZ S.A. ARMAX GAZ GAS & OIL
EQUIPMENT

5 M 2010
04614

05.07.2010 S.C. DEVEST FARMATECH
S.R.L.

agroland

6 M 2010
04627

05.07.2010 COJOCARU DANUT GETAX CAR

7 M 2010
04713

01.07.2010 C&C CONSACO S.R.L. Millenium BUSINESS CENTER

8 M 2010
04720

05.07.2010 S.C. SAPTE SPICE S.A. INTEGRALA SAPTE SPICE

9 M 2010
04721

05.07.2010 S.C. SAPTE SPICE S.A. Doremix

10 M 2010
04738

05.07.2010 DANILO AMAROY AMAROY Extra RostKaffee

11 M 2010
04779

01.07.2010 SCRIECIU SERGIU
ALEXANDRU

THE GHETTO TAKEOVER

12 M 2010
04780

01.07.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. BUCEGI

13 M 2010
04781

01.07.2010 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. SCANDIA SIBIU DE LA 1922

14 M 2010
04782

01.07.2010 S.C. MAIOKO S.R.L. MAIOKO

15 M 2010
04783

01.07.2010 S.C. CLIMA & CONFORT S.R.L. TAXI CLIMA & CONFORT

16 M 2010
04786

01.07.2010 FOTBAL CLUB
UNIVERSITATEA CLUJ S.A.

U FC UNIVERSITATEA CLUJ 1919

17 M 2010
04789

01.07.2010 S.C. IDEEA ADVERTISING
S.R.L.

PUFULETE.RO

18 M 2010
04790

01.07.2010 S.C. OMNIASIG ASIGURĂRI DE
VIATA S.A.

JUNIOR MATRIMONIAL
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19 M 2010
04791

01.07.2010 S.C. OMNIASIG ASIGURĂRI DE
VIATA S.A.

JUNIOR GAUDEAMUS

20 M 2010
04794

01.07.2010 S.C. ANTURIA CONSULTING
S.R.L.

Anturia iluzia florilor

21 M 2010
04796

01.07.2010 S.C. VALVIS HOLDING S.A. AGROELECTRICA

22 M 2010
04797

01.07.2010 S.C. TESTARE S.R.L. ACORD Cabinet Medical de
Cardiologie

23 M 2010
04784

01.07.2010 S.C. TERAPIA S.A. GABARAN

24 M 2010
04795

01.07.2010 S.C. PUFULINO PRODUCTION
S.R.L.

PUFULINO

25 M 2010
04787

01.07.2010 S.C. VITA CRYSTAL
RESEARCH S.R.L.

vitacrystal.ro

26 M 2010
04788

01.07.2010 S.C. VITA CRYSTAL
RESEARCH S.R.L.

OLIMPIQ STEM YCELL

27 M 2010
04798

01.07.2010 GMS CLEANING S.R.L. Memories

28 M 2010
04799

01.07.2010 HOME BOX OFFICE INC În derivă

29 M 2010
04800

01.07.2010 S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. Pur si simplu bun!

30 M 2010
04803

01.07.2010 S.C. TELNET S.R.L. TELNET (Contaţi pe noi!)

31 M 2010
04801

01.07.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

L & M EXTREME STIXX

32 M 2010
04804

01.07.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL JOKER TV

33 M 2010
04802

01.07.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

L & M VIBE SLIMS

34 M 2010
04805

01.07.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL BET CHANNEL

35 M 2010
04806

01.07.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL WIN CHANNEL

36 M 2010
04807

01.07.2010 EGIS GYOGYSZERGYAR RAPITAB

37 M 2010
04808

01.07.2010 S.C. RECIPLAST S.R.L. ULTRACLEAN DETERGENT
PREMIUM
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38 M 2010
04841

02.07.2010 FLORIAN CAMPEAN VIATA PRIN BALONUL ROZ

39 M 2010
04842

02.07.2010 VESZI TIBOR FABRIKA DE MEGAPOSTERE,
FABRIKA DE RECLAME

40 M 2010
04843

02.07.2010 PAR AVION AGENCY S.R.L. www.aerurs.ro

41 M 2010
04844

02.07.2010 TODIRAS ARSENIE Arsenie

42 M 2010
04845

02.07.2010 POLIHRONIADE ELISABETA
0.00GABAR EMIL DANUT

TURNEUL REGILOR

43 M 2010
04846

02.07.2010 POLIHRONIADE ELISABETA
0.00GABAR EMIL DANUT

KINGS TOURNAMENT

44 M 2010
04832

02.07.2010 TAMAS SANDOR DESCRIPTIO TRANSYLVANIA

45 M 2010
04833

02.07.2010 PASCU CRISTIAN GABRIEL HAIRSTYLISTUL ANULUI ÎN
ROMÂNIA

46 M 2010
04822

02.07.2010 S.C. GREENLAMP RECICLARE
S.R.L.

Green Lamp Lighting Equipments &
Battery Recycling

47 M 2010
04834

05.07.2010 MOCANU LARISA

48 M 2010
04835

05.07.2010 MOCANU LARISA

49 M 2010
04836

05.07.2010 MOCANU LARISA

50 M 2010
04809

01.07.2010 S.C. RECIPLAST S.R.L. SIGILIU ANTISEPTIC PULL

51 M 2010
04810

01.07.2010 S.C. ICEBURG DISTRIBUTIE
S.R.L.

BURGAS

52 M 2010
04811

01.07.2010 BELTECHI SORIN DANIEL LOTUS SPORT

53 M 2010
04823

02.07.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. INTERAGRO CĂLUŞARUL VIN DE
MASA

54 M 2010
04824

02.07.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. INTERAGRO CĂLUŞARUL VIN DE
MASA

55 M 2010
04837

02.07.2010 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG

DEPOZIT SEZONIER LITORAL
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56 M 2010
04847

02.07.2010 BAOTOU BEI BEN
HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTT

57 M 2010
04838

02.07.2010 TODIRAS ARSENIE A-Style

58 M 2010
04812

01.07.2010 FLORIN CATALIN ANDREI la monitori

59 M 2010
04848

02.07.2010 BAOTOU BEI BEN
HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTT

BEI BEN

60 M 2010
04826

02.07.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. INTERAGRO CĂLUŞARUL VIN DE
MASĂ

61 M 2010
04839

02.07.2010 S.C. HORTIGALA S.R.L. hortigala

62 M 2010
04849

02.07.2010 BAOTOU BEI BEN
HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTT

63 M 2010
04840

02.07.2010 TODIRAS ARSENIE A-Box

64 M 2010
04813

01.07.2010 CORNELIUS BRODY
0.00CHICINAS VASILE OCTAV
0.00CHRISTIAN KARL JOSEF
REITER

BPM Bridge

65 M 2010
04814

01.07.2010 STAN FLORIAN biker ' s bar drink, club, food & more
...

66 M 2010
04850

05.07.2010 S.C. IQUEST TECHNOLOGIES
S.R.L.

BusinessBalance

67 M 2010
04825

06.07.2010 FUNDATIA SAMUEL VON
BRUKENTHAL

Samuel von Brukenthal

68 M 2010
04815

02.07.2010 S.C. BEST MANAGEMENT
RECRUITMENT S.R.L.

Bone Filipineze

69 M 2010
04816

02.07.2010 IORDACHE MARIUS MICHAEL STAR

70 M 2010
04817

02.07.2010 IORDACHE MARIUS MYSTAR

71 M 2010
04818

02.07.2010 GHEORGHE PANC GEORGE PUNK

72 M 2010
04819

02.07.2010 S.C. BRONTO COMPROD
S.R.L.

BRONTO

73 M 2010
04820

02.07.2010 S.C. SASGON COSMETICS
S.R.L.

LAKA

74 M 2010
04821

02.07.2010 S.C. INTERAGRO S.R.L. CĂLUŞARUL VIN DE MASĂ
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75 M 2010
04866

05.07.2010 ILIE CORNELIU VREAU O TARA CA AFARA

76 M 2010
04878

05.07.2010 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

FACI FAŢĂ FACI BANI

77 M 2010
04867

05.07.2010 CRÂNGUŞ VALERIU ALISSA

78 M 2010
04884

05.07.2010 S.C. PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES S.R.L.

CROMOPLATIN

79 M 2010
04872

05.07.2010 S.C. VALVIS HOLDING S.A. INSULA VERDE

80 M 2010
04851

05.07.2010 LALA MIHAIL CRISTINEL

81 M 2010
04861

05.07.2010 S.C. SAPTE SPICE S.A. Yammix

82 M 2010
04873

05.07.2010 S.C. ISOGEP S.R.L. ISOGEP

83 M 2010
04852

05.07.2010 KUZMANOVIC RAJKO

84 M 2010
04853

05.07.2010 KUZMANOVIC RAJKO NOBEL CORPORATION

85 M 2010
04868

05.07.2010 CRÂNGUŞ VALERIU APICOLA logistic

86 M 2010
04862

05.07.2010 S.C. SAPTE SPICE S.A. 100% BOB DE GRÂU

87 M 2010
04879

05.07.2010 LIDL STIFTUNG & CO. KG PENTRU UN VIITOR MAI BUN

88 M 2010
04854

05.07.2010 KUZMANOVIC RAJKO NOBEL GROUP

89 M 2010
04863

05.07.2010 S.C. SAPTE SPICE S.A. ÎN 2 TIMPI ŞI 3 MIŞCĂRI

90 M 2010
04869

05.07.2010 S.C. AXA MUZIC S.R.L. MUZICA STORE

91 M 2010
04855

05.07.2010 S.C. ROKY RANDORY GUARD
S.R.L.

R.R.G. ROKY RANDORY GUARD

92 M 2010
04870

05.07.2010 CALIN LAURA ELENA BACIO GELATO

93 M 2010
04880

05.07.2010 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

OCHII DIN UMBRĂ
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94 M 2010
04864

05.07.2010 S.C. GUARD FOR COMMUNITY
S.R.L.

G4C Security GUARD FOR
COMMUNITY

95 M 2010
04871

05.07.2010 S.C. VALVIS HOLDING S.A. GREEN ISLAND

96 M 2010
04856

05.07.2010 S.C. SMART DIESEL S.R.L. SD SMART DIESEL

97 M 2010
04865

05.07.2010 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO METROPOLIS

98 M 2010
04881

05.07.2010 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

RESTAURANT LA NOI ACASĂ

99 M 2010
04857

05.07.2010 STARBEV NETHERLANDS BV Bergenbier REŢETĂ ORIGINALĂ

100 M 2010
04858

05.07.2010 S.C. BEGA PAM S.A. Bega Pam since 1956 DANUT

101 M 2010
04882

05.07.2010 LIDL STIFTUNG & CO. KG MĂRCI DE CALITATE de la LIDL

102 M 2010
04876

05.07.2010 OMS HUNGARIA
KOMMUNALIS SZOLGALTATO
KFT

OMS

103 M 2010
04859

05.07.2010 S.C. BIOENERGOTERAPIA
S.R.L.

BioEnergo Terapia

104 M 2010
04877

05.07.2010 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

AM BĂIAT DE ÎNSURĂTOARE

105 M 2010
04860

05.07.2010 AGENTIA NATIONALA PENTRU
LOCUINTE

ANL AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU LOCUINŢE

106 M 2010
04883

05.07.2010 CIPRIAN JURUBESCU eNjoy sport's international

107 M 2010
04885

06.07.2010 S.C. CONTEC FOODS S.R.L. DELI

108 M 2010
04886

06.07.2010 S.C. CLICK ON S.R.L. stickIT

109 M 2010
04887

06.07.2010 ASOCIATIA CENTRUL
INTERNATIONAL DE MEDIERE

cim centrul internaţional de mediere

110 M 2010
04888

06.07.2010 S.C. PAN CRIBO IMPEX S.R.L. Campeon

111 M 2010
04889

06.07.2010 S.C. TERRADOX SOLUTIONS
S.R.L.

POŞTA HIBRIDA

112 M 2010
04890

06.07.2010 S.C. PROSIG SISTEM SERVICE
S.R.L.

PROSIG SISTEM SERVICE PAZĂ
ŞI PROTECŢIE PSS
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113 M 2010
04891

06.07.2010 S.C. BODY LINE S.R.L. BODYLINE

114 M 2010
04892

06.07.2010 FUNDATIA LEADERS Fundatia LEADERS

115 M 2010
04893

06.07.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

TRIPLE FILTER & QUALITY
TOBACCOS

116 M 2010
04894

06.07.2010 S.C. MONDIAL IMPEX S.R.L. Arys

117 M 2010
04900

06.07.2010 FEDERATIA ROMANA DE
RUGBY

118 M 2010
04895

06.07.2010 ANGELINI IOAN MARIAN ŢUICĂ CU MĂRGELE de Salva

119 M 2010
04901

06.07.2010 S.C. LAUR MED S.R.L. PSORIDERM

120 M 2010
04902

06.07.2010 S.C. LAUR MED S.R.L. FAVIDERMIN

121 M 2010
04896

06.07.2010 S.C. VASFLOR COMPANY
S.R.L.

HYT Gaming

122 M 2010
04903

06.07.2010 S.C. LAUR MED S.R.L. FAVIDERM

123 M 2010
04904

06.07.2010 S.C. LAUR MED S.R.L. FAURDERM

124 M 2010
04905

06.07.2010 S.C. LAUR MED S.R.L. FAVIDERM PLANT

125 M 2010
04906

06.07.2010 RIVULUS DOMINARUM FILM
S.R.L.

CENTRAL STAGE

126 M 2010
04907

06.07.2010 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

Târgul Absolvenţilor

127 M 2010
04908

06.07.2010 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

Acces la succes

128 M 2010
04897

06.07.2010 S.C. ANIMAL PLANET S.R.L. Animal Planet

129 M 2010
04909

06.07.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. NADORE - NADOLCH (SUS - JOS)

130 M 2010
04898

06.07.2010 S.C. FRANK COMMUNICATION
S.R.L.

Viaţa în 3

131 M 2010
04910

06.07.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. NE CE SURDI, CHOVECHE ! (NU
TE SUPĂRA, FRATE !)
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132 M 2010
04899

06.07.2010 FEDERATIA ROMANA DE
RUGBY

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RUGBY

133 M 2010
04911

06.07.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. MALECKO - PALECKO (COMOARA
LUI PITICOT)

134 M 2010
04912

06.07.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. KOITO ZNAYA - PECHELI ! (CINE
ŞTIE - CÂŞTIGĂ !)

135 M 2010
04913

07.07.2010 SOLGAR HOLDINGS, INC. SOLGAR

136 M 2010
04919

07.07.2010 S.C. RIMA SPECIAL S.R.L. SPORT EXPO MEREU ÎN MIŞCARE

137 M 2010
04925

07.07.2010 FETCU ADRIAN-OVIDIU WWW.JOCI.RO

138 M 2010
04920

07.07.2010 S.C. COSCODRINA S.R.L. HANUL DIN VII

139 M 2010
04914

07.07.2010 SOLGAR HOLDINGS, INC. SOLGAR

140 M 2010
04926

07.07.2010 S.C. BREAK BULK SERVICES
S.R.L.

BBS BREAK BULK SERVICES

141 M 2010
04915

07.07.2010 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Oferta saptamanii

142 M 2010
04927

07.07.2010 S.C. ANALIZING MARKET
DATE S.R.L.

La Preturi De Criza.Ro

143 M 2010
04916

07.07.2010 MIHAELA LUMINITA
FLORESCU

danceON

144 M 2010
04917

07.07.2010 CLAUDIA MIRELA
SCARLATESCU

innerland - where logistics lives

145 M 2010
04918

07.07.2010 S.C. BETOMAT S.R.L. A aibi Aibi industry & trade ( AIBI
Industrie & Comerţ)

146 M 2010
04929

07.07.2010 S.C. ECOGEC S.R.L. ECOGEC

147 M 2010
04921

07.07.2010 BAD RULMENTI S.A. BADR

148 M 2010
04930

07.07.2010 S.C. ECOGEC S.R.L. ecogec

149 M 2010
04931

07.07.2010 S.C. PARFUM DISTRIBUTION &
TRADE S.R.L.

B FATALE CĂTĂLIN BOTEZATU

150 M 2010
04922

07.07.2010 S.C. ITAL-KOL S.R.L. ECOFIX
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151 M 2010
04932

07.07.2010 S.C. PARFUM DISTRIBUTION &
TRADE S.R.L.

TRENDS by ADINA BUZATU

152 M 2010
04923

07.07.2010 FETCU ADRIAN-OVIDIU JOCI.RO

153 M 2010
04924

07.07.2010 FETCU ADRIAN-OVIDIU Joci.ro

154 M 2010
04956

07.07.2010 S.C. ZAMAK METAL S.R.L. YANAC

155 M 2010
04958

07.07.2010 S.C. ZAMAK METAL S.R.L. KATSAN

156 M 2010
04959

07.07.2010 S.C. ZAMAK METAL S.R.L. Katplast

157 M 2010
04960

07.07.2010 TOTAL FISHING IMPEX S.R.L. TotalFishing

158 M 2010
04961

07.07.2010 S.C. JBY S.R.L. bilet.ro

159 M 2010
04933

07.07.2010 S.C. STRATEGESCU PUNCT
RO S.R.L.

Strategescu

160 M 2010
04928

07.07.2010 S.C. MARIO AUTO TRANS
S.R.L.

VR VELORS

161 M 2010
04934

07.07.2010 S.C. BINDER INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

POPSY

162 M 2010
04939

07.07.2010 INPROTEC IMPEX S.R.L. INPROTEC

163 M 2010
04945

07.07.2010 LIDL STIFTUNG & CO KG Sandom

164 M 2010
04935

07.07.2010 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

REGEN-AG+

165 M 2010
04946

07.07.2010 TRADUS ALLEGRO AG compari

166 M 2010
04947

07.07.2010 BASF AGRO BV ARNHEM (NL)
ZWEIGNIEDERLASSUNG
WADENSWILL

PAROLI

167 M 2010
04936

07.07.2010 S.C. AMA BROKER DE
ASIGURARE-REASIGURARE
S.R.L.

AMA BROKER
ASIGURARE-REASIGURARE a
family concept

168 M 2010
04948

07.07.2010 ILEANA DANIEL BARBER SHOP

169 M 2010
04940

07.07.2010 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

SHOCK EXPERT
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170 M 2010
04949

07.07.2010 ILEANA DANIEL Daniel's BARBER SHOP

171 M 2010
04937

07.07.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

SÂNTANDREI

172 M 2010
04950

07.07.2010 S.C. DECO DESIGN INTERIOR
S.R.L.

Deco Design INTERIOR

173 M 2010
04938

07.07.2010 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

SÂNMARTIN

174 M 2010
04941

07.07.2010 S.C. SHR DISTRIBUTIONS
S.R.L.

AL CINCILEA ANOTIMP
ANOTIMPUL FARĂ GRIJI!

175 M 2010
04951

07.07.2010 S.C. ROSIAN EXPRESS SNC RUMMY MEDIAS

176 M 2010
04952

07.07.2010 MACAVEIU TIBERIU LAZAR BOARDER S

177 M 2010
04942

07.07.2010 S.C. MIMO S.R.L. MIMO GROUP

178 M 2010
04955

07.07.2010 S.C. GLOBAL NETWORK
SYSTEM S.R.L.

NETWORK TEL

179 M 2010
04944

07.07.2010 S.C. ANTENA 3 S.A. SUBIECTIV
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(210) M 2010 03984
(151) 06.07.2010
(732) TOADER SORINEL-MIRCEA, Bd.

Carol I Nr. 58, Bl. 14F, etaj 2, ap.8,
Jud. Prahova,  CÂMPINA ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

TRENDY STYLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, (inclusiv lenjerie intimă),
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
35 Publicitate, inclusiv prin pagina web;
gestiunea afacerilor comerciale; regruparea în
avantajul terţilor a produselor nealimentare,
îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie,
cosmetice, gablonţuri, lenjerie intimă (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 04078
(151) 01.07.2010
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

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

(540)

TYMBARK Ştiu ce beau

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

  
(531) Clasificare Viena:050721;
250119;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04315
(151) 02.07.2010
(732) S.C. PAN GROUP S.A., Calea

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04568
(151) 06.07.2010
(732) S.C. ARMAX GAZ S.A., Str. Aurel

Vlaicu nr. 35A, Judeţul Sibiu, 551041,
MEDIAŞ ROMANIA 

(540)

ARMAX GAZ GAS & OIL
EQUIPMENT

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

  
(531) Clasificare Viena:050101;
270507;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Combustibili, aparatură de automatizare
pentru domeniul petrolier şi gazeifer;
echipamente de măsurare, separare, filtrare,
reglare, odorizare şi siguranţă pentru gazele
naturale.
6 Confecţii metalice.

7 Instalaţii sub presiune.
9 Regulatoare cu acţiune directă şi indirectă.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuţie a fluidelor.
21 Arzătoare de uz casnic şi industrial, cazane
de încălzire centrală şi cazane de baie.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializarea în
ţară şi în străinătate a produselor executate;
comercializarea combustibililor gazoşi.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
39 Servicii de distribuţie de gaze; servicii de
distribuţie a combustibililor gazoşi prin
conducte.
42 Sevicii ştiinţifice şi tehnologice precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare instalaţii de alimentare
cu gaze naturale; proiectarea constructivă şi
tehnologică a produselor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04614
(151) 05.07.2010
(732) S.C. DEVEST FARMATECH

S.R.L., Str. Gării nr. 14, Jud. Timiş,
300167, TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, ap. 110, Jud.
Timiş TIMIŞOARA

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:030703;
270511;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, 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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 04627
(151) 05.07.2010
(732) COJOCARU DANUT, Str. Soldat

Vasile Croitoru Nr. 8, Bl. 9, Sc. A, Et.
8, Ap. 51, Sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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GETAX CAR

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04713
(151) 01.07.2010
(732) C&C CONSACO S.R.L., Bd.

Mamaia, nr. 135-137, Jud. Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

Millenium BUSINESS CENTER

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418;

270504;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare şi financiare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04720
(151) 05.07.2010
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

INTEGRALA SAPTE SPICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04721
(151) 05.07.2010
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)
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Doremix

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:090110;
270519;
270524;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04738
(151) 05.07.2010
(732) DANILO AMAROY, M.D.C. Blvd.

Florencia, residencial La Hacienda nr.
12,  11101,  TEGUGIGALPA
HONDURAS 

(740) GREAVU DOINA MARIANA, Str.
Constantin Noica, bl.2, ap.21 SIBIU

(540)

AMAROY Extra RostKaffee

(591) Culori revendicate:crem, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050701;
260418;
290112;  

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

30 Cafea şi produse din cafea.
35 Publicitate; reclamă, gestionarea afacerilor
comerciale; import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; consultanţă în domeniul afacerilor cu
cafea şi produse din cafea, organizarea de
târguri, expoziţii sau orice alte forme de
prezentare spre vânzare, a acestor produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04779
(151) 01.07.2010
(732) S C R I E C I U  S E R G I U

ALEXANDRU, Str. Costiţei, nr. 8A,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

THE GHETTO TAKEOVER
(531) Clasificare Viena:020108;
260418;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04780
(151) 01.07.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

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

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

BUCEGI

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

  (531) Clasificare Viena:050314;
270511;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Conserve din carne, preparate din carne,
pate de ficat, pastă din carne, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04781
(151) 01.07.2010
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

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

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

SCANDIA SIBIU DE LA 1922

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04782
(151) 01.07.2010
(732) S.C. MAIOKO S.R.L., Calea

Guşteriţei, nr. 10, Jud. Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)
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MAIOKO
 
(531) Clasificare Viena:270501;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04783
(151) 01.07.2010
(732) S.C. CLIMA & CONFORT S.R.L.,

Str. La Dosul din Valea Chintaului,
hala 1, Jud. Cluj, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

TAXI CLIMA & CONFORT

(591) Culori revendicate:verde deschis, bej,
roşu, albastru, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270711;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport auto de mărfuri şi persoane,
depozitare de mărfuri; organizare de călătorii,
servicii de taximetrie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04786
(151) 01.07.2010
(732) F O T B A L  C L U B

UNIVERSITATEA CLUJ S.A., Str.
Bună Ziua, nr. 34-36, Jud. Cluj,
400495, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

U FC UNIVERSITATEA CLUJ 1919
 
(531) Clasificare Viena:260118;
260119;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnicii ca şi
cercetarea şi proiectarea aferentă, servicii de
analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04789
(151) 01.07.2010
(732) S.C. IDEEA ADVERTISING

S.R.L., Str. Virtuţii, nr. 15, bl. R6A,
ap. 18, sect. 6, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY, Aleea Câmpul cu Flori
nr. 12, bl. A49, sc. 1, ap. 35, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

PUFULETE.RO

(591) Culori revendicate:galben, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030703;
270503;
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, referitoare la serviciile şi produsele
cuprinse în clasele 9,38,41,42,
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor  şi  a programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04790
(151) 01.07.2010
(732) S.C. OMNIASIG ASIGURĂRI DE

VIATA S.A., Str. Pechea nr. 13,
sector 1,  BUCURESTI ROMANIA 

(540)

JUNIOR MATRIMONIAL

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

36 Asigurări de viaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04791
(151) 01.07.2010
(732) S.C. OMNIASIG ASIGURĂRI DE

VIATA S.A., Str. Pechea nr. 13,
sector 1, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

36 Asigurări de viaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04794
(151) 01.07.2010
(732) S.C. ANTURIA CONSULTING

S.R.L., Str. Smaranda Brăiescu, nr.
20C, sect .  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Anturia iluzia florilor

(591) Culori revendicate:bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:050519;
270501;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04796
(151) 01.07.2010
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGROELECTRICA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Brichete de lemn.
31 Produse agricole şi forestiere.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii; distribuţie
de energie.
40 Producerea de energie.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04797
(151) 01.07.2010
(732) S.C. TESTARE S.R.L., Bd. Chimiei,

nr. 1A, et. 2, Jud. Iaşi, 700391, IAŞI
ROMANIA 

(540)

ACORD Cabinet Medical de Cardiologie

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), albastru (pantone 2757C)
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  (531) Clasificare Viena:020901;
270509;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04784
(151) 01.07.2010
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

GABARAN

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04795
(151) 01.07.2010
(732) S.C. PUFULINO PRODUCTION

S.R.L., Str. Iosifeşti, nr. 2E, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUFULINO

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

  
(531) Clasificare Viena:040505;
270508;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Preparate din cereale, produse de patiserie
şi cofetărie, pişcoturi, biscuiţi, covrigei,
pufuleţi simpli, pufuleţi cu arome, stiksuri,
sărăţele.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04787
(151) 01.07.2010
(732) S.C. VITA CRYSTAL RESEARCH

S.R.L., Bd. Frăţiei, 13/B/1, Jud.
Harghita, MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., B-dul. Republicii nr. 13, et. 2,
cam. 19-20, Jud. Neamţ PIATRA
NEAMŢ

(540)

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04788
(151) 01.07.2010
(732) S.C. VITA CRYSTAL RESEARCH

S.R.L., Bd. Frăţiei, 13/B/1, Jud.
Harghita, , MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., B-dul. Republicii nr. 13, et. 2,
cam. 19-20, Jud. Neamţ PIATRA
NEAMŢ

(540)

OLIMPIQ STEM YCELL

(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.

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04798
(151) 01.07.2010
(732) GMS CLEANING S.R.L., Str.

Batiştei nr. 16, corp A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Memories

(591) Culori revendicate:maro

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii de frumuseţe şi igienă pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04799
(151) 01.07.2010
(732) HOME BOX OFFICE INC, 1100

Avenue of the Americas, 10036, NEW
YORK S.U.A. NEW YORK

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

(540)

În derivă

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04800
(151) 01.07.2010
(732) S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.,

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

(540)

Pur si simplu bun!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04803
(151) 01.07.2010
(732) S.C. TELNET S.R.L., Str. Mogoşoaia

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

(540)

TELNET (Contaţi pe noi!)

 
(531) Clasificare Viena:260403;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descarcabile; aparate
şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare; proiectare şi dezvoltare
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hardware şi soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04801
(151) 01.07.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(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)

L & M EXTREME STIXX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, inclusiv trabucuri, ţigarete, tigări de foi,
tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (care nu sunt de uz
medicinal); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, cutii pentru tutun, port-tigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04804
(151) 01.07.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

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

(540)

JOKER TV

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite
35Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou,
baze de date; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv, intreţinere şi reparaţie
automobile; instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii de birou.
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
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în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms); furnizarea accesului la baze de
date.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ; producereade
programe de radio şi televiziune; servicii de
realizare a emisiunilor de radio şi televiziune;
servicii ale cluburilor de sănătate şi cultură
fizică; organizare de jocuri de noroc şi loterii;
exploatarea sălilor de joc; jocuri on-line în
reţele de calculatoare..
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet; servicii de design
vestimentar.
43 Servicii de alimentaţie (restaurante,
catering, cafenele) şi servicii de cazare
(hoteluri, moteluri, pensiuni) inclusive
rezervări hoteliere.
44 Servicii de igienă, frumusete, saloane de
coafură, cosmetică.
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesităţi individuale (servicii de
escortă, protecţie şi pază de personae şi
bunuri, agenţii matrimoniale, închiriere de
haine).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 04802
(151) 01.07.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(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)

L & M VIBE SLIMS

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

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, inclusiv trabucuri, ţigarete, tigări de foi,
tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (care nu sunt de uz
medicinal); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, cutii pentru tutun, port-tigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04805
(151) 01.07.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

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

(540)

BET CHANNEL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite
35Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou,
baze de date; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
36Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv, intreţinere şi reparaţie
automobile; instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii de birou.
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); furnizarea accesului la baze de
date.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ; producereade
programe de radio şi televiziune; servicii de
realizare a emisiunilor de radio şi televiziune;
servicii ale cluburilor de sănătate şi cultură
fizică; organizare de jocuri de noroc şi loterii;
exploatarea sălilor de joc; jocuri on-line în
reţele de calculatoare..
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet; servicii de design
vestimentar.
43 Servicii de alimentaţie (restaurante,
catering, cafenele) şi servicii de cazare

(hoteluri, moteluri, pensiuni) inclusive
rezervări hoteliere.
44 Servicii de igienă, frumusete, saloane de
coafură, cosmetică.
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesităţi individuale (servicii de
escortă, protecţie şi pază de personae şi
bunuri, agenţii matrimoniale, închiriere de
haine).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04806
(151) 01.07.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

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

(540)

WIN CHANNEL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv, intreţinere şi reparaţie
automobile; instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii de birou.
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); furnizarea accesului la baze de
date.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ; producereade
programe de radio şi televiziune; servicii de
realizare a emisiunilor de radio şi televiziune;
servicii ale cluburilor de sănătate şi cultură
fizică; organizare de jocuri de noroc şi loterii;
exploatarea sălilor de joc; jocuri on-line în
reţele de calculatoare..
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet; servicii de design
vestimentar.
43 Servicii de alimentaţie (restaurante,
catering, cafenele) şi servicii de cazare
(hoteluri, moteluri, pensiuni) inclusive
rezervări hoteliere.

44 Servicii de igienă, frumusete, saloane de
coafură, cosmetică.
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesităţi individuale (servicii de
escortă, protecţie şi pază de personae şi
bunuri, agenţii matrimoniale, închiriere de
haine).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04807
(151) 01.07.2010
(732) EGIS GYOGYSZERGYAR ,

N y i l v a n o s a n  M u k o d o
Reszvenytarsasag, Kereszturi, ut
30-38, H-1106, BUDAPEST
UNGARIA 

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

(540)

RAPITAB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice de uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04808
(151) 01.07.2010
(732) S.C. RECIPLAST S.R.L., Str.

Complexului nr. 9, Judeţul Giurgiu,
085200, MIHĂILEŞTI ROMANIA 

(540)
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ULTRACLEAN DETERGENT
PREMIUM

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
bleumarin, bleu, ciclamen

  
(531) Clasificare Viena:050504;
250119;
290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04841
(151) 02.07.2010
(732) FLORIAN CAMPEAN, Str.

Alunişului, nr. 3, bl. 12C, sc. 1, ap. 4,
sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIATA PRIN BALONUL ROZ

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04842
(151) 02.07.2010
(732) VESZI TIBOR, Bd. 1 Decembrie

1918 nr.78/3, Judeţul Mureş, 540003,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

FABRIKA DE MEGAPOSTERE,
FABRIKA DE RECLAME

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04843
(151) 02.07.2010
(732) PAR AVION AGENCY S.R.L., Str.

Theodor Aman, nr. 5, bl. 73, sc. 2, ap.
3, Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

www.aerurs.ro

(531) Clasificare Viena:050112;
270508;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate pentru servicii de transport,
publicitate pentru servicii de organizare de
călătorii.
39 Transport; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04844
(151) 02.07.2010
(732) TODIRAS ARSENIE, Str. Iazului nr.

4/1, ap. 24, Republica Moldova,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(540)

Arsenie

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04845
(151) 02.07.2010
(732) POLIHRONIADE ELISABETA,

Str. P-ţa. Amzei, nr. 15, ap. 4, sect. 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) GABAR EMIL DANUT, Str. Piaţa
Amzei nr.15, ap.4, sector 1,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TURNEUL REGILOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04846
(151) 02.07.2010
(732) POLIHRONIADE ELISABETA,

Str. P-ţa. Amzei, nr. 15, ap. 4, sect. 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) GABAR EMIL DANUT, Str. Piaţa
Amzei nr.15, ap.4, sector 1,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04832
(151) 02.07.2010
(732) TAMAS SANDOR, Str. Fortyogo nr.

22, judeţul Covasna, TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

DESCRIPTIO TRANSYLVANIA

(531) Clasificare Viena:020122;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
materiale didactice sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); culegere de hărţi.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale în special publicare colecţie de hărţi;
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, organizarea şi conducerea de
conferinţe, de seminarii, de workshop-uri;
redactarea de texte altele decât cele
publicitare; publicarea de texte altele decât
cele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04833
(151) 02.07.2010
(732) PASCU CRISTIAN GABRIEL, Str.

Mizil nr. 4, bl. G 11, sc. F, et. 3, ap.
58,  sector  3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HAIRSTYLISTUL ANULUI ÎN
ROMÂNIA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; tratamentul textelor, servicii de
redactare şi editare a textelor publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizarede concursuri în domeniu.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04822
(151) 02.07.2010
(732) S.C. GREENLAMP RECICLARE

S.R.L., Ferma Frasinu, DJ 203D
Buzău-Slobozia, km. 5-6, Jud. Buzău,
127642, ŢINTEŞTI ROMANIA 

(540)

Green Lamp Lighting Equipments &
Battery Recycling

(591) Culori revendicate:verde, gri

(531) Clasificare Viena:130125;
270508;
270519;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Materiale plastice în stare brută.
6 Metale comune şi aliajele lor; produse
metalice necuprinse în alte clase.
11 Aparate de iluminat.
14 Metale preţioase şi aliajele lor.
17Produse din materiale plast ice
semiprelucrate.
21 Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei pentru construcţie); sticlărie, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04834
(151) 05.07.2010
(732) MOCANU LARISA, str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:011503;
020103;
060102;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri; parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor; târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04835
(151) 05.07.2010
(732) MOCANU LARISA, str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:020103;
031304;
060102;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri; parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor; târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04836
(151) 05.07.2010
(732) MOCANU LARISA, str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, ap. 67, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

(531) Clasificare Viena:020103;
060102;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri; parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor; târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04809
(151) 01.07.2010
(732) S.C. RECIPLAST S.R.L., Str.

Complexului nr. 9, Judeţul Giurgiu,
085200, MIHĂILEŞTI ROMANIA 

(540)

SIGILIU ANTISEPTIC PULL

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

(531) Clasificare Viena:040504;
040505;
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04810
(151) 01.07.2010
(732) S.C. ICEBURG DISTRIBUTIE

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

(540)

BURGAS

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04811
(151) 01.07.2010
(732) BELTECHI SORIN DANIEL, Str.

Garnitei nr. 2, bl. 52, sc. 1, et. 6, ap.
41, , 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)

LOTUS SPORT

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

(531) Clasificare Viena:050521;
270515;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04823
(151) 02.07.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

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

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

(540)

INTERAGRO CĂLUŞARUL VIN DE
MASA

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020304;
050710;
090110;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04824
(151) 02.07.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

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

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

(540)

INTERAGRO CĂLUŞARUL VIN DE
MASA

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020304;
050710;
090110;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04837
(151) 02.07.2010
(732) M I P  M E T R O  G R O U P

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, Metro-Strasse 1,
4 0 2 3 5 ,  D U E S S E L D O R F
GERMANIA 

(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)

DEPOZIT SEZONIER LITORAL

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:010313;
260418;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Vânzare cu ridicata şi cu amănuntul în
magazine sau în supermarketuri sau în
hypermarketuri sau în mini-marketuri sau prin
cataloage de vânzare de produse alimentare şi
nealimentare; publicitate; servicii de
promovare; diseminare a materialelor
publicitare şi promoţionale; demonstraţii
privind bunurile; publicitate prin
corespondenţă; cercetare de piaţă; marketing;
distribuire de mostre; organizare şi
management al schemelor de promovare şi
stimulente; stocare şi recuperare de informaţii
în domeniul promovării comerţului cu ridicata

şi cu amănuntul, al stocurilor şi al aranjării pe
rafturi, controlul şi inventarul stocurilor,
marketing pentru produse.
36 Servicii financiare, în special de birou de
credit şi acordare de credite pentru comerţul
cu ridicata şi cu amănuntul, leasing şi brokeraj
de leasing; brokeraj de asigurări, brokeraj
financiar pentru investiţii în afaceri, instalaţii
şi echipamente; consultanţă financiară
aferentă acestora.
42 Proiectarea ambalajelor pentru
comercializare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04847
(151) 02.07.2010
(732) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY

TRUCK CO., LTT, East of No. 1
Machinery Factory, Qingshan District,
Inner Mongolia Autonomous Region,
, BAOTOU CITY CHINA 

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

(540)

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

clase:
12 Maşini de ridicat; camioane de muniţii
(vehicule); camioane de stropit; autobuze;
autobuze cu motor; autocare cu motor;
camioane; maşini pentru instalaţiile de
transport pe cablu (vehicule); rulote; remorci
(pentru vehicule); cărucioare pentru furtun;
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vagoane; camionete (vehicule); vehicule
frigorifice; vagoane de dormit; vehicule
militare de transport; vehicule de apă; maşini
de sport; cărucioare basculante; vehicule de
locomoţie terestră, aer, apă sau pe calea ferată;
automobile; vehicule betoniere; ambulanţe;
cărucioare pentru curăţare; cisterne; vagoane
cisternă; pompe de aer (accesorii pentru
vehicule); suspensii amortizoare de şocuri
pentru vehicule; organe de basculare pentru
camioane şi vagonete; arcuri amortizoare de
şocuri pentru vehicule; capote pentru
automobile; şasiu pentru automobile; bare de
torsiune pentru vehicule; roţi pentru vehicule;
capote pentru motoare de autovehicule; capote
pentru vehicule; butuci pentru roţi de
vehicule; şasiuri pentru vehicule; bare de
protecţie pentru vehicule; bare de protecţie şi
amortizoare pentru vehicule; circuite
hidraulice pentru vehicule; angrenaje pentru
vehicule terestre; motoare electrice, pentru
vehicule terestre; ambreiaje pentru vehicule
terestre; contragreutăţi pentru roţile
vehiculelor; osii pentru vehicule; fusuri de
osii; fusuri de osii pentru autoturisme; capace
de butuc; frâne pentru vehicule terestre; benzi
pentru butuci de roţi; motoare pentru vehicule
terestre; motoare de acţionare pentru vehicule
terestre; mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre; motoare cu reacţie pentru
vehicule terestre; roţi ale cuplajului torpedo
pentru vehicule terestre; uşi pentru vehicule;
spiţe de roţi pentru vehicule; arcuri de
suspensie pentru vehicule; ferestre pentru
vehicule; aparate de basculare, ca piese de
camioane şi vagoane; caroserii de automobile;
bare de protecţie pentru automobile;
amortizori pentru automobile; saboţi de
frânare pentru vehicule; cutii de viteze pentru
vehicule terestre; caroserii pentru vehicule;
volane pentru vehicule; arbori de transmisie
pentru vehicule terestre; roţi de automobile;
butuci pentru roţi auto; cuplaje pentru
vehicule terestre; lanţuri antiderapante; tetiere

pentru scaunele vehiculului; cârlige de
remorcă pentru vehicule; alarme de mers
înapoi pentru autovehicule; transportatoare de
bagaje pentru vehicule; centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului; ştergătoarele de
parbriz;  ş tergă toarele  de lunetă ;
semnalizatoare  pentru vehicule; capace
pentru rezervorul de benzină/motorină a
vehiculelor; hamuri de securitate pentru
scaunele vehiculului; jaluzele adaptate pentru
automobile; parbrize; oglinzi retrovizoare;
dispozitivele antifurt pentru vehicule;
dispozitive anti-orbire pentru vehicule.
37 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
servicii de lubrifiere a vehiculelor; staţii de
service pentru vehicule; întreţinere de
vehicule; reparare de vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04838
(151) 02.07.2010
(732) TODIRAS ARSENIE, Str. Iazului nr.

4/1, ap. 24, Republica Moldova, ,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(540)

A-Style
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04812
(151) 01.07.2010
(732) FLORIN CATALIN ANDREI, Str.

Aosta nr 16, judeţul Prahova, 106100,
SINAIA ROMANIA 

(540)

la monitori

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260418;
270519;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Învăţământ în domeniul sportiv şi
recreaţional, evenimente sportive. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04848
(151) 02.07.2010
(732) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY

TRUCK CO., LTT, East of No. 1
Machinery Factory, Qingshan District,
Inner Mongolia Autonomous Region,
BAOTOU CITY CHINA 

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

(540)

BEI BEN

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

12 Maşini de ridicat; camioane de muniţii
(vehicule); camioane de stropit; autobuze;
autobuze cu motor; autocare cu motor;
camioane; maşini pentru instalaţiile de
transport pe cablu (vehicule); rulote; remorci
(pentru vehicule); cărucioare pentru furtun;
vagoane; camionete (vehicule); vehicule
frigorifice; vagoane de dormit; vehicule
militare de transport; vehicule de apă; maşini
de sport; cărucioare basculante; vehicule de
locomoţie terestră, aer, apă sau pe calea ferată;
automobile; vehicule betoniere; ambulanţe;
cărucioare pentru curăţare; cisterne; vagoane
cisternă; pompe de aer (accesorii pentru
vehicule); suspensii amortizoare de şocuri
pentru vehicule; organe de basculare pentru
camioane şi vagonete; arcuri amortizoare de
şocuri pentru vehicule; capote pentru
automobile; şasiu pentru automobile; bare de
torsiune pentru vehicule; roţi pentru vehicule;
capote pentru motoare de autovehicule; capote
pentru vehicule; butuci pentru roţi de
vehicule; şasiuri pentru vehicule; bare de
protecţie pentru vehicule; bare de protecţie şi
amortizoare pentru vehicule; circuite
hidraulice pentru vehicule; angrenaje pentru
vehicule terestre; motoare electrice, pentru
vehicule terestre; ambreiaje pentru vehicule
terestre; contragreutăţi pentru roţile
vehiculelor; osii pentru vehicule; fusuri de
osii; fusuri de osii pentru autoturisme; capace
de butuc; frâne pentru vehicule terestre; benzi
pentru butuci de roţi; motoare pentru vehicule
terestre; motoare de acţionare pentru vehicule
terestre; mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre; motoare cu reacţie pentru
vehicule terestre; roţi ale cuplajului torpedo
pentru vehicule terestre; uşi pentru vehicule;
spiţe de roţi pentru vehicule; arcuri de
suspensie pentru vehicule; ferestre pentru
vehicule; aparate de basculare, ca piese de
camioane şi vagoane; caroserii de automobile;
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bare de protecţie pentru automobile;
amortizori pentru automobile; saboţi de
frânare pentru vehicule; cutii de viteze pentru
vehicule terestre; caroserii pentru vehicule;
volane pentru vehicule; arbori de transmisie
pentru vehicule terestre; roţi de automobile;
butuci pentru roţi auto; cuplaje pentru
vehicule terestre; lanţuri antiderapante; tetiere
pentru scaunele vehiculului; cârlige de
remorcă pentru vehicule; alarme de mers
înapoi pentru autovehicule; transportatoare de
bagaje pentru vehicule; centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului; ştergătoarele de
parbriz;  ş tergă toarele  de lunetă ;
semnalizatoare pentru vehicule; capace pentru
rezervorul de benzină/motorină a vehiculelor;
hamuri de securitate pentru scaunele
vehiculului; jaluzele adaptate pentru
automobile; parbrize; oglinzi retrovizoare;
dispozitivele antifurt pentru vehicule;
dispozitive anti-orbire pentru vehicule.
37 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
servicii de lubrifiere a vehiculelor; staţii de
service pentru vehicule; întreţinere de
vehicule; reparare de vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04826
(151) 02.07.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

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

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

(540)

INTERAGRO CĂLUŞARUL VIN DE
MASĂ

(591) Culori revendicate:verde, roşu

(531) Clasificare Viena:020304;
050710;
090110;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04839
(151) 02.07.2010
(732) S.C. HORTIGALA S.R.L., Str. Jokai

Mor nr. 18/A, judeţul Covasna, , SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

hortigala
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(531) Clasificare Viena:031324;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import de produse pentru horticultură şi
pentru sisteme de irigat.
39 Distribuţie de produse pentru horticultură
şi pentru sisteme de irigat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04849
(151) 02.07.2010
(732) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY

TRUCK CO., LTT, East of No. 1
Machinery Factory, Qingshan District,
Inner Mongolia Autonomous Region,
, BAOTOU CITY CHINA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:241517;
260116;  

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

12 Maşini de ridicat; camioane de muniţii
(vehicule); camioane de stropit; autobuze;
autobuze cu motor; autocare cu motor;
camioane; maşini pentru instalaţiile de
transport pe cablu (vehicule); rulote; remorci
(pentru vehicule); cărucioare pentru furtun;
vagoane; camionete (vehicule); vehicule
frigorifice; vagoane de dormit; vehicule
militare de transport; vehicule de apă; maşini
de sport; cărucioare basculante; vehicule de
locomoţie terestră, aer, apă sau pe calea ferată;
automobile; vehicule betoniere; ambulanţe;
cărucioare pentru curăţare; cisterne; vagoane
cisternă; pompe de aer (accesorii pentru
vehicule); suspensii amortizoare de şocuri
pentru vehicule; organe de basculare pentru
camioane şi vagonete; arcuri amortizoare de
şocuri pentru vehicule; capote pentru
automobile; şasiu pentru automobile; bare de
torsiune pentru vehicule; roţi pentru vehicule;
capote pentru motoare de autovehicule; capote
pentru vehicule; butuci pentru roţi de
vehicule; şasiuri pentru vehicule; bare de
protecţie pentru vehicule; bare de protecţie şi
amortizoare pentru vehicule; circuite
hidraulice pentru vehicule; angrenaje pentru
vehicule terestre; motoare electrice, pentru
vehicule terestre; ambreiaje pentru vehicule
terestre; contragreutăţi pentru roţile
vehiculelor; osii pentru vehicule; fusuri de
osii; fusuri de osii pentru autoturisme; capace
de butuc; frâne pentru vehicule terestre; benzi
pentru butuci de roţi; motoare pentru vehicule
terestre; motoare de acţionare pentru vehicule
terestre; mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre; motoare cu reacţie pentru
vehicule terestre; roţi ale cuplajului torpedo
pentru vehicule terestre; uşi pentru vehicule;
spiţe de roţi pentru vehicule; arcuri de
suspensie pentru vehicule; ferestre pentru
vehicule; aparate de basculare, ca piese de
camioane şi vagoane; caroserii de automobile;
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bare de protecţie pentru automobile;
amortizori pentru automobile; saboţi de
frânare pentru vehicule; cutii de viteze pentru
vehicule terestre; caroserii pentru vehicule;
volane pentru vehicule; arbori de transmisie
pentru vehicule terestre; roţi de automobile;
butuci pentru roţi auto; cuplaje pentru
vehicule terestre; lanţuri antiderapante; tetiere
pentru scaunele vehiculului; cârlige de
remorcă pentru vehicule; alarme de mers
înapoi pentru autovehicule; transportatoare de
bagaje pentru vehicule; centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului; ştergătoarele de
parbriz;  ş tergă toarele  de lunetă ;
semnalizatoare pentru vehicule; capace pentru
rezervorul de benzină/motorină a vehiculelor;
hamuri de securitate pentru scaunele
vehiculului; jaluzele adaptate pentru
automobile; parbrize; oglinzi retrovizoare;
dispozitivele antifurt pentru vehicule;
dispozitive anti-orbire pentru vehicule.
37 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
servicii de lubrifiere a vehiculelor; staţii de
service pentru vehicule; întreţinere de
vehicule; reparare de vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04840
(151) 02.07.2010
(732) TODIRAS ARSENIE, Str. Iazului nr.

4/1, ap. 24, Republica Moldova,
C H I Ş I N Ă U  R E P U B L I C A
MOLDOVA 

(540)

A-Box
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04813
(151) 01.07.2010
(732) CORNELIUS BRODY, Toplitzstr 1,,

60596, FRANKFURT GERMANIA 
(732) CHICINAS VASILE OCTAV,

Virestadsv 3, 34372, ENERYDA
SUEDIA 

(732) CHRISTIAN KARL JOSEF
REITER, Lindenbergweg 10, Saar,
66763, DILLINGEN GERMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

BPM Bridge

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu

(531) Clasificare Viena:260201;
270507;
270511;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci Partea I /2010

înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 04814
(151) 01.07.2010
(732) STAN FLORIAN, Str. Postăvarul

nr.4, bl.C4, sc.6, ap.68, sector 3,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

biker ' s bar drink, club, food & more ...

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

 (531) Clasificare Viena:030717;
260418;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04850
(151) 05.07.2010
(732) S.C. IQUEST TECHNOLOGIES

S.R.L., Str. Moţilor nr. 6-8, Jud. Cluj,
400001, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

BusinessBalance

 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04825
(151) 06.07.2010
(732) FUNDATIA SAMUEL VON

BRUKENTHAL, Str. Gheorghe
Lazăr nr. 39, Judeţul Sibiu, 555200,
AVRIG ROMANIA 

(540)

Samuel von Brukenthal

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
auriu

  

(531) Clasificare Viena:040301;
040303;
240119;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii de horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04815
(151) 02.07.2010
(732) S.C. BEST MANAGEMENT

RECRUITMENT S.R.L., Str. Borşa
nr. 15, bl. 8D, et. 1. ap.7, sector 1,
014172, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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Bone Filipineze

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:020709;
020710;
270508;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04816
(151) 02.07.2010
(732) IORDACHE MARIUS, Str. Diecilor

nr. 3, Jud. Suceava, 725700, VATRA
DORNEI ROMANIA 

(540)

MICHAEL STAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, artişti/ formaţii/ grupuri
muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04817
(151) 02.07.2010
(732) IORDACHE MARIUS, Str. Diecilor

nr. 3, Jud. Suceava, 725700, VATRA
DORNEI ROMANIA 

(540)

MYSTAR

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, artişti/ formaţii/ grupuri
muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04818
(151) 02.07.2010
(732) GHEORGHE PANC, Str. Sf. Vineri

nr. 1, bl. A7, sc. A, et. 4, ap. 13, Jud.
Sălaj, 450086, ZALĂU ROMANIA 

(540)

GEORGE PUNK

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, artişti/ formaţii/ grupuri
muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04819
(151) 02.07.2010
(732) S.C. BRONTO COMPROD S.R.L.,

Str. Corneliu Coposu nr. 35, judeţul
Cluj, 400235, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

BRONTO

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,

medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
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; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
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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 04820
(151) 02.07.2010
(732) S.C. SASGON COSMETICS S.R.L.,

B-dul. Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. 2, et. 9,
ap. 57, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LAKA

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:260101;
270501;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; import, export de produse
cosmetice şi de parfumerie, regruparea în
avantajul terţilor a produselor cosmetice şi de
parfumerie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04821
(151) 02.07.2010
(732) S.C. INTERAGRO S.R.L., Str.

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

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

(540)

CĂLUŞARUL VIN DE MASĂ

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020304;
050710;
090110;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04866
(151) 05.07.2010
(732) I L I E  C O R N E L I U ,  C a l e a

Dorobanţilor 126, ap. 20, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VREAU O TARA CA AFARA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04878
(151) 05.07.2010
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

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

(540)

FACI FAŢĂ FACI BANI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04867
(151) 05.07.2010
(732) CRÂNGUŞ VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, judeţul
B r a ş o v ,  S A T  S Â N P E T R U
ROMANIA 

(540)

ALISSA

  
(531) Clasificare Viena:050504;
241314;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor, produselor cosmetice,
parfumuri, suplimenţi nutritivi şi dispozitive
medicale (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04884
(151) 05.07.2010
(732) S.C. PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES S.R.L., Str.
Intrarea Binelui nr.1A, sector 4,
042159, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CROMOPLATIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04872
(151) 05.07.2010
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INSULA VERDE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat;
energie electrică.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Producere de energie.
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.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04851
(151) 05.07.2010
(732) LALA MIHAIL CRISTINEL, Str.

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

(540)
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(531) Clasificare Viena:210301;
260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; taloane
de bingo.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv; întreţinere şi reparaţii
automobile; instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii de birou.
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); furnizarea accesului la baza de
date.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ; producerea de
programe de radio şi televiziune; servicii de
realizare a emisiunilor de radio şi televiziune;
servicii ale cluburilor de sănătate şi cultură
fizică; organizarea de jocuri de noroc şi
loterii; exploatarea sălilor de joc; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet; servicii de design
vestimentar.
43 Servicii de alimentaţie (restaurante,
catering, cafenele) şi servicii de cazare
(hoteluri, moteluri, pensiuni) inclusiv
rezervări hoteliere.
44 Servicii de igienă, frumuseţe, saloane de
coafură, cosmetică.
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesităţi individuale (servicii de
escortă, protecţie şi pază de persoane şi
bunuri, agenţii matrimoniale, închiriere de
haine).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04861
(151) 05.07.2010
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)
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Yammix

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:090110;
270511;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
42 Servicii de analiză şi de cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04873
(151) 05.07.2010
(732) S.C. ISOGEP S.R.L., Str. Izbiceni nr.

175, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ISOGEP

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04852
(151) 05.07.2010
(732) KUZMANOVIC RAJKO, Str. Stelea

Spătaru, nr. 10, et. 2, ap. 7, sect. 3,
030211, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04853
(151) 05.07.2010
(732) KUZMANOVIC RAJKO, Str. Stelea

Spătaru, nr. 10, et. 2, ap. 7, sect. 3,
030211, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NOBEL CORPORATION

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260101;
261113;
270503;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04868
(151) 05.07.2010
(732) CRÂNGUŞ VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, judeţul
B r a ş o v ,  S A T  S Â N P E T R U
ROMANIA 

(540)

APICOLA logistic

  (531) Clasificare Viena:031304;
270508;
270515;  
(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;
dezinfectante.
30 Produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă; miere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor apicole şi pe bază de miere (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04862
(151) 05.07.2010
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

100% BOB DE GRÂU

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
42 Servicii de analiză şi de cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04879
(151) 05.07.2010
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,

S t i f t sbe rgs t rasse  1 ,  74167 ,
NECKARSULM GERMANIA 

(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)

PENTRU UN VIITOR MAI BUN

(531) Clasificare Viena:050101;
260418;
270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul

referitoare la: produse alimentare, băuturi
nealcoolice, băuturi alcoolice, tutun şi produse
din tutun, articole pentru igienă, preparate
pentru spălare şi curăţare, preparate şi produse
cosmetice pentru îngrijirea corpului,
medicamente, articole şi ustensile pentru uz
casnic şi de bucătărie, vesela de porţelan
(oale, ceramica) şi tacâmuri, rechizite de
birou, materiale şi accesorii pentru arte şi
meserii, articole decorative (pentru
decoraţiuni), articole de papetarie şi rechizite
şcolare, îmbrăcăminte, încalţăminte, produse
textile, în mod deosebit articole textile de uz
casnic (pentru casa), mercerie, articole
(produse) din piele, articole de călătorie,
echipamente şi aparatură pentru consumatorul
de produse electronice, calculatoare, aparate
pentru telecomunicaţii, articole sportive şi
jucării (jocuri), construcţii, articole şi ustensile
pentru gradină pentru a fi folosite în sectorul
DIY (Do it yourself), maşini, în mod deosebit
maşini şi aparate de uz casnic, mâncare şi
accesorii pentru animale şi animale de casa
(animale de companie); pregătirea contractelor
pentru terţe părţi pentru furnizarea de servicii,
în mod deosebit, pregătirea contractelor pentru
telefoanele mobile şi contracte privind
furnizarea de sonerii pentru telefoanele mobile
pentru terţe părţi; pregătirea contractelor
pentru furnizarea reparaţiilor şi a serviciilor de
întreţinere (mentenanţă) pentru terţe părţi.
36 Pregătirea economiilor şi a contractelor de
finanţare.
39 Rezervări de călătorie şi rezervări (emitere)
de bilete.
40 Servicii oferite de un laborator foto, incluse
în clasa 40.
41 Rezervare de locuri şi vânzare de bilete
pentru evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04854
(151) 05.07.2010
(732) KUZMANOVIC RAJKO, Str. Stelea

Spătaru, nr. 10, et. 2, ap. 7, sect. 3,
030211, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NOBEL GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, negru

(531) Clasificare Viena:270508;
270509;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04863
(151) 05.07.2010
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea,  RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

ÎN 2 TIMPI ŞI 3 MIŞCĂRI

  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
42 Servicii de analiză şi de cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04869
(151) 05.07.2010
(732) S.C. AXA MUZIC S.R.L., Str. Ion

Câmpineanu nr. 20A, bl. 18A, et. 2,
ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MUZICA STORE

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

35 Publicitate; import; regruparea în avantajul
terţilor pentru instrumnte muzicale,
microfoane, boxe, mixere audio, corzi pentru
instrumente, aparatură muzicală, lumini
inteligente pentru studiouri şi cluburi (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04855
(151) 05.07.2010
(732) S.C. ROKY RANDORY GUARD

S.R.L., Str. Crinului, nr. 5-15, bl. A3,
sc. A, ap. 3, sect. 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

R.R.G. ROKY RANDORY GUARD

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

(531) Clasificare Viena:011108;
240115;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04870
(151) 05.07.2010
(732) CALIN LAURA ELENA, Str.

Victoriei, bl. 21, sc. 1, ap. 3, jud. Gorj,
210166, TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

BACIO GELATO
  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04880
(151) 05.07.2010
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

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

(540)

OCHII DIN UMBRĂ

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04864
(151) 05.07.2010
(732) S.C. GUARD FOR COMMUNITY

S.R.L., Str. Lucernei nr. 15, cam. 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

G4C Security GUARD FOR
COMMUNITY

(591) Culori revendicate:galben

 (531) Clasificare Viena:270511;
270519;
290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04871
(151) 05.07.2010
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREEN ISLAND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat;
energie electrică.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Producerea de energie.
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 publică temporară.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04856
(151) 05.07.2010
(732) S.C. SMART DIESEL S.R.L., Str.

Dunării nr. 1A, judeţul Arad, ,
CHISINEU CRIS ROMANIA 

(740) ARIANA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Calea Aradului nr. 33, ap. 7, Judeţul
Timiş TIMIŞOARA

(540)

SD SMART DIESEL

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270502;
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
sunetelui 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.
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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 04865
(151) 05.07.2010
(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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SUPER BINGO METROPOLIS

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270503;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducere şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04881
(151) 05.07.2010
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

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

(540)

RESTAURANT LA NOI ACASĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04857
(151) 05.07.2010
(732) STARBEV NETHERLANDS BV,

Schiphol Boulevard 285, WTC Tower
B, 1118 BH, LUCHTHAVEN
SCHIPHOL NETHERLANDS 

(740) CABINET MARILENA OPREA, Str.
Mărgelelor nr. 6, bl. 304, sc. IV, ap.
45, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

Bergenbier REŢETĂ ORIGINALĂ

(591) Culori revendicate:auriu, galben, roşu,
crem

  
(531) Clasificare Viena:250119;
270502;
290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 Bere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04858
(151) 05.07.2010
(732) S.C. BEGA PAM S.A., Str. Martir

Ioan Buteanu nr. 2, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Bega Pam since 1956 DANUT

(531) Clasificare Viena:050702;
240113;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, griş,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făinoase, pâine, pesmet, prăjituri, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată; praf de copt;

sare, muştar; piper, oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, biscuiţi, napolitane, produse
zaharoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04882
(151) 05.07.2010
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,

S t i f t sbe rgs t rasse  1 ,  74167 ,
NECKARSULM GERMANIA 

(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)

MĂRCI DE CALITATE de la LIDL

(531) Clasificare Viena:260418;
270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse fabricate din
aceste materiale, în măsura îi care sunt incluse
în clasa 16, containere pentru ambalare
fabricate din hârtie, pungi pentru ambalare;
materiale tipărite; materiale pentru ambalare
fabricate din materiale sintetice, în măsura în
care sunt incluse în clasa 16, în special
manşoane, pungi, folii; materiale de reclamă,
şi anume modele (tipare) pentru reclame.
35 Publicitate; marketing; servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la: produse
alimentare şi băuturi alcoolice (tonice,
îtăritoare), produse igienice (sanitare),
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preparate pentru spălare si curăţare, preparate
şi produse cosmetice pentru îngrijirea
corpului, medicamente, produse şi ustensile
pentru uz casnic şi de bucătărie, veselă de
porţelan (oale, ceramică) şi tacâmuri, rechizite
de birou, materiale şi accesorii pentru arte şj
meserii, articole decorative (pentru
decoraţiuni), articole de papetărie şi rechizite
şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse
textile, în mod deosebit articole textile de uz
casnic (pentru casă), mercerie, articole
(produse) din piele, articole de călătorie,
echipamente şi aparatură pentru consumatorul
de produse electronice, calculatoare, aparate
pentru telecomunicaţii, articole sportive şi
jucării, construcţii, articole şi ustensile pentru
gradină pentru a fi folosite în sectorul DIY
(Do it yourself), maşini, în mod deosebit
maşini şi dispozitive de uz casnic, mâncare şi
accesorii pentru animale şi animale de casă
(animale de companie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04876
(151) 05.07.2010
(732) OMS HUNGARIA KOMMUNALIS

SZOLGALTATO KFT, Bacso Bela
ut 37, H-2890, TATA UNGARIA 

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

(540)

OMS

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

  
(531) Clasificare Viena:011524;
260418;
261113;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Sisteme şi dispozitive de epurare şi tratarea
a apelor uzate, aparate de conducte de masă.
37 Întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi
dispozitivelor tehnice hidrotehnice şi a apelor
uzate; stabilirea unor instalaţii şi dispozitive
hidraulice de inginerie şi tehnologie de
canalizare, construirea de instalaţii şi
dispozitive de inginerie hidraulică şi tehnică a
apelor reziduale.
42 Proiecte de a construi instalaţii şi
dispozitive de inginerie hidraulică şi tehnică a
apelor reziduale

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04859
(151) 05.07.2010
(732) S.C. BIOENERGOTERAPIA

S.R.L., Aleea Tudor Neculai, nr. 26,
Jud. Iaşi, 700732, IAŞI ROMANIA 

(540)

BioEnergo Terapia
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  (531) Clasificare Viena:260115;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse nutriţionale şi farmaceutice, remedii
naturale, supliment alimentar (utilizat ca
medicament). 
44 Servicii medicale; alte servicii medicale, de
diagnosticare, recuperare, relaxare, terapie,
psihoterapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04877
(151) 05.07.2010
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

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

(540)

AM BĂIAT DE ÎNSURĂTOARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04860
(151) 05.07.2010
(732) AGENTIA NATIONALA PENTRU

LOCUINTE, Bd. Unirii, nr. 61, bl.
F3, sect. 3, 030828, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANL AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
LOCUINŢE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:070124;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04883
(151) 05.07.2010
(732) CIPRIAN JURUBESCU, Str.

Drumul Cernatului nr. 32, bl. 10, sc.
A, ap. 16, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

eNjoy sport's international

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

clase:
9 Ochelari de protecţie pentru sport.
18 Saci de sport.
25 Articole de îmbrăcăminte de sport şi
încălţăminte de sport; articole de sport pentru
acoperirea capului, mănuşi de sport; costume
de gimnastică şi sport.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; bazine-piscine;
articole de joacă sau de sport, inclusiv căşti;
sănii.
41 Educaţie; instruire; organizarea de
competiţii sportive; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; exploatarea sălilor de
jocuri; exploatarea terenurilor de golf; cultură
fizică; campusuri pentru perfecţionare
sportivă; parcuri de distracţii; închirierea de
echipament pentru sport, cu excepţia
vehiculelor; servicii de campusuri de vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04885
(151) 06.07.2010
(732) S.C. CONTEC FOODS S.R.L., Şos.

Bucureşti - Urziceni nr. 89, cam. 1.5,
et. 1, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

DELI

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020111;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04886
(151) 06.07.2010
(732) S.C. CLICK ON S.R.L., Str. Horea,

nr. 20, Jud. Sibiu, 555500, LOC.
DUMBRĂVENI ROMANIA 

(540)

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

clase:
1 Adeziv (lipici)de uz industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04887
(151) 06.07.2010
(732) A S O C I A T I A  C E N T R U L

INTERNATIONAL DE MEDIERE,
Bd. Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. A, ap. 1,
sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cim centrul internaţional de mediere

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:010502;
270507;
290112;  
(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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04888
(151) 06.07.2010
(732) S.C. PAN CRIBO IMPEX S.R.L.,

Str. M. Sebastian, nr. 136, bl. V90, sc.
1, et. 3, ap. 12, sect. 5, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY, Aleea Câmpul cu Flori
nr. 12, bl. A49, sc. 1, ap. 35, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

Campeon

(591) Culori revendicate:verde
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(531) Clasificare Viena:270507;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04889
(151) 06.07.2010
(732) S.C. TERRADOX SOLUTIONS

S.R.L., Str. Gârlei nr. 30 A, sector 1,
013721, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POŞTA HIBRIDA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04890
(151) 06.07.2010
(732) S.C. PROSIG SISTEM SERVICE

S.R.L., Sat 1 Decembrie, bl. PK10, sc.
2, ap. 15, cam. 1, Jud. Ilfov, COM. 1
DECEMBRIE ROMANIA 

(540)

PROSIG SISTEM SERVICE PAZĂ ŞI
PROTECŢIE PSS

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
galben

  (531) Clasificare Viena:240115;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04891
(151) 06.07.2010
(732) S.C. BODY LINE S.R.L., Str. Vlad

Ţepeş Vodă nr. 2, Judeţul Iaşi, IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

BODYLINE

(591) Culori revendicate:albastru

 (531) Clasificare Viena:020108;
260118;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive pentru uz uman,
energizante, antioxidanţi, aminoacizi,
stimulente, vitamine, minerale, băuturi cu
vitamine, suplimente energizante în formă
lichidă, băuturi.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; echipamente
sportive.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine şi
centre solare şi de frumuseţe şi cluburi de

sport şi sănătate, regruparea în interesul
terţilor a produselor enumerate la clasele de
produse 5,28.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, precum: fitnes, culturism,
aerobic.
44 Servicii de tratament de igienă şi de
frumuseţe pentru oameni, servicii de
aromoterapie, saloane de frumuseţe, servicii
de saună, servicii de solar, servicii de masaj şi
activităţi balneologice în salină.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04892
(151) 06.07.2010
(732) FUNDATIA LEADERS, Str.

Boteanu, nr. 3B, ap. 4, sect. 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Fundatia LEADERS

(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 04893
(151) 06.07.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(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)

TRIPLE FILTER & QUALITY
TOBACCOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, inclusiv trabucuri, ţigarete, ţigări de foi,
tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, produse substituibile tutunului (fără uz
medicinal); articole pentru fumători incluzând
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, cutii metalice pentru ţigarete,
port-ţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04894
(151) 06.07.2010
(732) S.C. MONDIAL IMPEX S.R.L., Str.

Viilor nr. 452 B, judeţul Mureş,
540575, SÂNTANA DE MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ;
ambalaj de seminţe de floarea soarelui prăjite,
sărate şi fără sare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 04900
(151) 06.07.2010
(732) FEDERATIA ROMANA DE

RUGBY, Bd. Mărăşti nr. 18-20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 286), alb

  
(531) Clasificare Viena:050302;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04895
(151) 06.07.2010
(732) ANGELINI IOAN MARIAN, Sat

Salva, nr. 334, Jud. Bistriţa Năsăud,
427255, COM. SALVA ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

ŢUICĂ CU MĂRGELE de Salva

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

(531) Clasificare Viena:030704;
030719;
270504;
270509;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04901
(151) 06.07.2010
(732) S.C. LAUR MED S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 211 A, Sat Roşu,
judeţul Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

PSORIDERM

 
(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,
creme, creme solide; loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04902
(151) 06.07.2010
(732) S.C. LAUR MED S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 211 A, Sat Roşu,
judeţul Ilfov, COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

FAVIDERMIN

(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,
creme, creme solide; loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04896
(151) 06.07.2010
(732) S.C. VASFLOR COMPANY S.R.L.,

Bd. 1 Mai, nr. 28, Complex
Comercial, sect. 6, 061632,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HYT Gaming

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb

  (531) Clasificare Viena:270509;
270515;

290113;  
(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 04903
(151) 06.07.2010
(732) S.C. LAUR MED S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 211 A, Sat Roşu,
judeţul Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

FAVIDERM
  
(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,
creme, creme solide; loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04904
(151) 06.07.2010
(732) S.C. LAUR MED S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 211 A, Sat Roşu,
judeţul Ilfov, COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

FAURDERM
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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,
creme, creme solide; loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04905
(151) 06.07.2010
(732) S.C. LAUR MED S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 211 A, Sat Roşu,
judeţul Ilfov, COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

FAVIDERM PLANT
  
(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,
creme, creme solide; loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04906
(151) 06.07.2010
(732) RIVULUS DOMINARUM FILM

S.R.L., Str. Viorele nr. 34, bl. 15, sc.
A, ap. 2, parter, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CENTRAL STAGE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04907
(151) 06.07.2010
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sector
1, 010073, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Târgul Absolvenţilor

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

35 Publicitate.
41 Educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci Partea I /2010

(210) M 2010 04908
(151) 06.07.2010
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sector
1, 010073, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Acces la succes
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04897
(151) 06.07.2010
(732) S.C. ANIMAL PLANET S.R.L.,

Complexul Multifuncţional Grand,
Calea 13 Septembrie, nr. 90, et. 4,
sect. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Animal Planet

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena:031308;
270507;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de animale vii (excluzând transportul
acestora) permiţându-le clienţilor să le vadă şi
să le cumpere comod, servicii de import şi
distribuţie; comerţ cu animale şi cu produse
care au legătură cu acestea; pet shops;
publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transportul animalelor vii; ambalare şi
depozitare a mărfurilor; organizare de
călătorii.
41 Educaţie; instruire şi trainig de animale;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
expoziţii şi evenimente publice.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru animale; asistenţă
veterinară şi servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04909
(151) 06.07.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NADORE - NADOLCH (SUS - JOS)
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(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri

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

clase:
28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04898
(151) 06.07.2010
(732) S.C. FRANK COMMUNICATION

S.R.L., Str. Căderea Bastiliei, nr. 64,
et. 6, sect. 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Viaţa în 3

(591) Culori revendicate:roz, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418;
260419;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04910
(151) 06.07.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NE CE SURDI, CHOVECHE ! (NU TE
SUPĂRA, FRATE !)

(591) Culori revendicate:portocaliu

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

clase:
28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04899
(151) 06.07.2010
(732) FEDERATIA ROMANA DE

RUGBY, Bd. Mărăşti nr. 18-20,
sector 1, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RUGBY

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
286C), alb

  
(531) Clasificare Viena:050302;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04911
(151) 06.07.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MALECKO - PALECKO (COMOARA
LUI PITICOT)

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

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

clase:
28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04912
(151) 06.07.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KOITO ZNAYA - PECHELI ! (CINE
ŞTIE - CÂŞTIGĂ !)

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04913
(151) 07.07.2010
(732) SOLGAR HOLDINGS, INC., 2100

Smi th town Avenue ,  11779 ,
RONKONKOMA S.U.A. NEW
YORK

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

(540)

SOLGAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Vitamine; minerale; suplimente pentru diete,
suplimente nutriţionale şi pe bază de plante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04919
(151) 07.07.2010
(732) S.C. RIMA SPECIAL S.R.L., Str.

Răsădniţei nr. 137, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORT EXPO MEREU ÎN MIŞCARE

(591) Culori revendicate:gri, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04925
(151) 07.07.2010
(732) FETCU ADRIAN-OVIDIU, Str.

Brânduşa nr. 45, judeţul Iaşi, IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

WWW.JOCI.RO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; jocuri online interactive pentru
pagini web, jocuri descărcabile şi online,
jocuri online (software), software pentru
jocuri de calculator, furnizat online, publicaţii
online şi electronice, jocuri sau software
(descărcabile), discuri audio care conţin jocuri
de noroc online, programe de jocuri video
informatice interactive online.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administrare comercială; lucrări de birou;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicatii; furnizarea accesului
online la servicii de jocuri, jocuri de noroc şi
pariuri prin internet, transmisie de date,
informaţii şi jocuri prin servicii online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii onIine de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
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internet, servicii de jocuri de casino şi jocuri
de noroc, inclusiv furnizarea onIine de jocuri
de calculator de noroc, furnizare de recenzii
onIine pentru filme, jocuri de calculator şi
jocuri video, furnizarea de servicii onIine de
divertisment, servicii de pariuri, jocuri de
noroc şi jocuri, jocuri nedescărcabile onIine,
şi anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tabla de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator onIine, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04920
(151) 07.07.2010
(732) S.C. COSCODRINA S.R.L., Judeţul

Vrancea, COMUNA STRAOANE
ROMANIA 

(540)

HANUL DIN VII
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04914
(151) 07.07.2010
(732) SOLGAR HOLDINGS, INC., 2100

Smith town Avenue ,  11779,
RONKONKOMA S.U.A. NEW
YORK

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

(540)

SOLGAR

(531) Clasificare Viena:260118;
260205;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Vitamine; minerale; suplimente pentru diete,
suplimente nutriţionale şi pe bază de plante.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 04926
(151) 07.07.2010
(732) S.C. BREAK BULK SERVICES

S.R.L., Str. George Enescu nr. 31,
judeţul Constanţa,  CONSTANŢA
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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BBS BREAK BULK SERVICES

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260205;
270512;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04915
(151) 07.07.2010
(732) S.C. SBS BROADCASTING

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

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

(540)

Oferta saptamanii

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hartie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substante de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio şi de televiziune; exploatarea
pub l i c a ţ i i l o r  e l e c t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04927
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ANALIZING MARKET DATE

S.R.L., Şos. Spătarului nr. 55, Cam II,
, BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

La Preturi De Criza.Ro

(591) Culori revendicate:roşu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04916
(151) 07.07.2010
(732) M I H A E L A  L U M I N I T A

FLORESCU, Şos. Colentina nr. 2C,
bl. 4, sc. C, et. 4, ap. 106, sector 2,
021172, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

danceON

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020704;
020716;
270509;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04917
(151) 07.07.2010
(732) C L A U D I A  M I R E L A

S C A R L A T E S C U ,  A l e e a
Compozitorilor nr. 6A, bl. 822, sc. 1,
ap. 14, sector 6, 061604, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

innerland - where logistics lives

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1788
C), negru

(531) Clasificare Viena:270507;
270509;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04918
(151) 07.07.2010
(732) S.C. BETOMAT S.R.L., Sat Sfantu

Ilie nr. 364, Judeţul Suceava,
COMUNA SCHEIA ROMANIA 

(540)

A aibi Aibi industry & trade ( AIBI
Industrie & Comerţ)

(591) Culori revendicate:bleu, albastru, alb

(531) Clasificare Viena:260418;
270521;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor industriale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; activităţi de
import-export cu produse industriale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04929
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ECOGEC S.R.L., Str. Horea nr.

58, judeţul Sibiu, , DUMBRĂVENI
ROMANIA 

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

(540)

ECOGEC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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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; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04921
(151) 07.07.2010
(732) BAD RULMENTI S.A., Str.

Zizinului nr. 111, judeţul Braşov,
2200, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

BADR

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260101;
260418;
261113;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru, iluminat; aditivi
nechimici pentru carburanţi; antiderapante
pentru curele; unsori pentru curele; ulei de
răcire; uleiuri combustibile; uleiuri de gresare;
uleiuri de umectare; uleiuri pentru motoare;
uleiuri de ungere; unsori de ungere.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; seifuri; produse metalice necuprinse
în alte clase; minereuri; role pentru rulmeţi;
inele de rulmenţi; bile din oţel; cadre de uşi;
cadre metalice; rame metalice pentru ferestre;
garnituri metalice pentru ferestre; opritoare
metalice de ferestre; tocuri metalice pentru
ferestre; feronerie pentru ferestre; feronerie
pentru uşi; feronerie pentru construcţii; cadre
metalice pentru plase de ţănţari.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare; cuplaje şi
organe de transmisie; unelte agricole; rulmenţi
cu bile; rulmenţi cu role cilindrice; rulmenţi
cu role conice; rulmenţi radiali; rulmenţi axiali
cu bile; rulmenţi axiali cu role; rulmenţi cu
ace; rulmenţi pentru roţi; rulmenţi speciali;
lagăre pentru arborii de transmisie; rulmenţi
de motor; carcase de rulmenţi; bucşe; console
de susţinere pentru rulmenţi; inele cu bile
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pentru rulmenţi; lagăre (organe de maşini sau
de motoare); cilindri compresori; cilindri de
maşini; cilindri de motoare; cuplaje cardanice;
cuplaje (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre); cuplaje (părţi de motoare);
convertizoare de cuplu, altele decât cele
pentru vehicule; curele de maşini; curele de
ventilatoare pentru motoare; curele pentru
motoare; inele de gresat (organe de maşini);
gresoare (organe de maşini); grupuri
electrogene de siguranţă; inele de gresare
(organe de maşini); inele de ungere (organe de
maşini); injectoare pentru motoare; instalaţii
de încălzit apă (organe de maşini); console de
lagăre (maşini); suporturi de lagăre (maşini);
lanţuri de acţionare, altele decât pentru
vehicule terestre; lanţuri de elevatoare (organe
de maşini); lanţuri de transmisie, altele decât
pentru vehicule terestre; mandrine (organe de
maşini); pompe de gresare; pompe de ungere;
pompe de vid; pompe pentru instalaţii de
încălzit; pompe (maşini); pompe (organe de
maşini sau de motoare); portcuţite (organe de
maşini); reductoare de presiune (organe de
maşini); regulatoare de apă de alimentare;
regulatoare de presiune (organe de maşini);
regulatoare de viteză pentru maşini şi
motoare; regulatoare (organe de maşini);
ghidaje cu rulmenţi; rulmenţi liniari; saboţi de
frână, diferiţi de cei pentru vehicule; strunguri
(maşini-unelte); scule (organe de maşini);
dispozitive pentru montarea şi demontarea
rulmenţilor; filtre (organe de maşini sau de
motoare); semeringuri; articulaţii sferice şi
lagăre gata echipate; unelte (organe de
maşini); arbori de transmisie diferiţi de cei
pentru vehicule terestre; lagăre pentru arbori
de transmisie; mecanisme de transmisie pentru
vehicule neterestre; transmisii de maşini;
transmisii prin roţi dinţate.
8 Unelte şi scule acţionate manual.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse in alte clase; tipărituri;
materiale ambalaj (neincluse în alte clase);

autocolante; benzi adezive; bile de pix.
17 Cauciuc şi produse din acest material care
nu sunt cuprinse în alte clase; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; garnituri de
etanşare.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; rame de ferestre (nemetalice);
plase pentru ţânţari (cadre nemetalice); rame
de ferestre (nemetalice); rame de uşi
(nemetalice); sticla pentru geamuri (cu
excepţia sticlei pentru geamurile de vehicule);
tocuri de ferestre (nemetalice); tocuri de uşi
(nemetalice); uşi nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţiilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
spre exemplu prin intermediul site-uriior web;
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane); informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
promovarea vânzărilor pentru terţi.
37 Construcţii, reparaţii, instalatii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04930
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ECOGEC S.R.L., Str. Horea nr.

58, judeţul Sibiu, , DUMBRĂVENI
ROMANIA 

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

(540)

ecogec

(591) Culori revendicate:verde, mov, galben

  
(531) Clasificare Viena:010313;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04931
(151) 07.07.2010
(732) S.C. PARFUM DISTRIBUTION &

TRADE S.R.L., Str. Cenad nr. 20,
camera 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B FATALE CĂTĂLIN BOTEZATU
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(591) Culori revendicate:auriu, mov
(pantone 526 C)

  
(531) Clasificare Viena:270515;
270521;
270524;
290112;  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04922
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ITAL-KOL S.R.L., Str. XI, nr.

64, Jud. Timiş,  SAG ROMANIA 
(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

ECOFIX

  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, 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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04932
(151) 07.07.2010
(732) S.C. PARFUM DISTRIBUTION &

TRADE S.R.L., Str. Cenad nr. 20,
camera 2, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRENDS by ADINA BUZATU

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black 6 C)

(531) Clasificare Viena:260418;
270515;
270524;
290108;  
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04923
(151) 07.07.2010
(732) FETCU ADRIAN-OVIDIU, Str.

Brânduşa nr. 45, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

JOCI.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; jocuri online interactive pentru
pagini web, jocuri descărcabile şi online,
jocuri online (software), software pentru
jocuri de calculator, furnizat online, publicaţii
online şi electronice, jocuri sau software
(descărcabile), discuri audio care conţin jocuri
de noroc online, programe de jocuri video
informatice interactive online. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii; furnizarea accesului
online la servicii de jocuri, jocuri de noroc şi
pariuri prin internet, transmisie de date,
informaţii şi jocuri prin servicii online.
41 Educatie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii online de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
Internet, servicii de jocuri de casino şi jocuri
de noroc, inclusiv fumizarea online de jocuri
de calculator de noroc, furnizare de recenzii
online pentru filme, jocuri de calculator şi
jocuri video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, jocuri de
noroc şi jocuri, jocuri nedescarcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de
calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04924
(151) 07.07.2010
(732) FETCU ADRIAN-OVIDIU, Str.

Brânduşa nr. 45, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)
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Joci.ro

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:011108;
270502;
270507;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; jocuri online interactive pentru
pagini web, jocuri descărcabile şi online,
jocuri online (software), software pentru
jocuri de calculator, furnizat online, publicaţii
online şi electronice, jocuri sau software
(descărcabile), discuri audio care conţin jocuri
de noroc online, programe de jocuri video
informatice interactive online. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; furnizarea accesului
online la servicii de jocuri, jocuri de noroc şi
pariuri prin internet, transmisie de date,
informaţii şi jocuri prin servicii online.
41 Educatie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii online de jocuri,
furnizare de jocuri de calculator online prin
Internet, servicii de jocuri de casino şi jocuri
de noroc, inclusiv fumizarea online de jocuri
de calculator de noroc, furnizare de recenzii
online pentru filme, jocuri de calculator şi
jocuri video, furnizarea de servicii online de
divertisment, servicii de pariuri, jocuri de
noroc şi jocuri, jocuri nedescarcabile online, şi
anume, jocuri pentru calculatoare, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri de
acţiune de îndemânare, jocuri Arcade, jocuri
pentru adulţi şi copii, jocuri cu tablă de joc,
jocuri de cuvinte încrucişate şi jocuri cu
întrebări şi răspunsuri, furnizare de jocuri de

calculator online, jocuri de calculator cu
utilizatori multipli şi jocuri de calculator
online cu jucători multipli.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04956
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ZAMAK METAL S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 204, Judeţul Ilfov,
POPEŞTI LEORDENI 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)

YANAC

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:270503;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci Partea I /2010

(210) M 2010 04958
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ZAMAK METAL S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 204, Judeţul Ilfov,
POPEŞTI LEORDENI 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)

KATSAN

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260410;
270511;
290112;  
(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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,

etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04959
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ZAMAK METAL S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 204, Judeţul Ilfov,
POPEŞTI LEORDENI 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)

Katplast

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04960
(151) 07.07.2010
(732) TOTAL FISHING IMPEX S.R.L.,

Str. Cetatea Histria, nr. 10, bl. A2, sc.
C, ap. 38, sect. 6, 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)

TotalFishing

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de pescuit şi accesoriilor acestora
(cu excepţia transportului) permiţând
consumatorilor să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04961
(151) 07.07.2010
(732) S.C. JBY S.R.L., Str. Augustin Pacha,

nr. 3, cam. 3, Jud. Timiş, 300055,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04933
(151) 07.07.2010
(732) S.C. STRATEGESCU PUNCT RO

S.R.L., Str. Ing. Zablovschi nr. 1, bl.
13B, sc. A, et. 6, ap. 26, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Strategescu

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04928
(151) 07.07.2010
(732) S.C. MARIO AUTO TRANS S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 54, Lot 2,
C1, Biroul nr. 1, judeţul Ilfov,
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

VR VELORS

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

 (531) Clasificare Viena:241313;
270519;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Biciclete, triciclete, trotinete şi piese de
schimb pentru acestea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04934
(151) 07.07.2010
(732) S.C. BINDER INTERNATIONAL

SERVICES S.R.L., Str. Coralilor nr.
69e, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

POPSY

 
(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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04939
(151) 07.07.2010
(732) INPROTEC IMPEX S.R.L., Str.

Triumfului nr. 4, ap. 3, Jud. Bacău,
601126, ONEŞTI ROMANIA 

(540)

INPROTEC

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030716;
240113;
270521;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Sisteme de instalare şi service pentru
sisteme antiefracţie.
38 Servicii de monitorizare.
39 Servicii de transport securizat.
45 Servicii  de securitate pentru
protecţiabunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04945
(151) 07.07.2010
(732) LIDL STIFTUNG & CO KG,

S t i f t s b e r g s t r .  1 ,  7 4 1 6 7 ,
NECKARSULM GERMANIA 

(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)

Sandom

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

(531) Clasificare Viena:011507;
260118;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Produse din metal incluse în clasa 6; în
special folii metalice pentru scopuri de
ambalare.
16 Produse din hârtie şi plastic incluse în clasa
16; în special pungi şi saci (bags), pungi de
gunoi (bin bags), saci de gunoi (bin liners);
materiale de ambalare din plastic incluse în
clasa 16; în special folii în scopuri de
ambalare. 
21 Ustensile de curăţenie incluse în clasa 21,
în special bureţi (nu pentru scopuri
cosmetice), bureţi de curăţare, cârpe (nu în
scopuri cosmetice), cârpe de curăţare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04935
(151) 07.07.2010
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

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

(540)

REGEN-AG+

(531) Clasificare Viena:241314;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04946
(151) 07.07.2010
(732) TRADUS ALLEGRO AG ,

Baarerstrasse 2, CH-6300, ZUG
ELVETIA 

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

(540)

compari

(531) Clasificare Viena:140520;
140523;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Pregătirea, furnizarea şi răspândirea
informaţiilor, toate privind caracteristicile,
calitatea şi preţul produselor oferite
publicului; furnizarea de informaţii şi sfaturi
cu privire la caracteristicile, calitatea şi
preţurile produselor oferite publicului;
publicitate, marketing şi servicii de promovare
şi furnizarea informaţiilor referitoare la
acestea; servicii de cercetare a pieţei;
furnizarea unui loc de piaţă on-line pentru
cumpărarea şi vânzarea de produse; servicii de
comparare a preţurilor; intermediere
(arranging), procurare (sourcing), publicare şi
furnizare de analize cu privire la produse
(product reviews).
38 Servicii de telecomunicaţii; furnizarea de
bloguri, forumuri, galerii foto, camera de
conversaţii (chat rooms) şi de panouri de ştiri
electronice (electronic bulletin boards) on-line
pentru transmiterea şi răspândirea de mesaje
printre utilizatori; transmiterea şi distribuirea
(sharing) de ştiri, informaţii, imagini,
înregistrări video şi sonore; servicii de portal
de internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04947
(151) 07.07.2010
(732) BASF AGRO BV ARNHEM (NL)

Z W E I G N I E D E R L A S S U N G
WADENSWILL, Moosacherstrasse
2,  AU ELVETIA 

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

(540)

PAROLI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Fungicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04936
(151) 07.07.2010
(732) S.C. AMA BROKER DE

ASIGURARE-REASIGURARE
S.R.L., Str. Spătarului nr. 17, demisol,
ap. 1, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AMA BROKER
ASIGURARE-REASIGURARE a family
concept

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  

(531) Clasificare Viena:020712;
020915;
050516;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04948
(151) 07.07.2010
(732) ILEANA DANIEL, Şos. Olteniţei nr.

121, bl. 33, sc. 1, et. 4, ap. 14,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BARBER SHOP

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

42 Menţinere site.
44 Servicii de igienă şi de înfrumuseţare
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04940
(151) 07.07.2010
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

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

(540)
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SHOCK EXPERT

(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena:260101;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
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.
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
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare 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,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
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ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04949
(151) 07.07.2010
(732) ILEANA DANIEL, Şos. Olteniţei nr.

121, bl. 33, sc. 1, et. 4, ap. 14,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Daniel's BARBER SHOP

  
(531) Clasificare Viena:100511;
270508;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Menţinere site.
44 Servicii de igienă şi de înfrumuseţare
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04937
(151) 07.07.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SÂNTANDREI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04950
(151) 07.07.2010
(732) S.C. DECO DESIGN INTERIOR

S.R.L., Str. Maşina de Pâine nr. 6, bl.
R31, sc. B, ap. 84, sector 2, 021124,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Deco Design INTERIOR

(591) Culori revendicate:negru, galben pai

(531) Clasificare Viena:250113;
260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Activităţi comerciale prin internet şi/sau
magazin; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.
42 Servicii de arhitectură şi decoraţiuni
interioare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04938
(151) 07.07.2010
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SÂNMARTIN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04941
(151) 07.07.2010
(732) S.C. SHR DISTRIBUTIONS S.R.L.,

Str. Nicolae Simache nr. 4, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

AL CINCILEA ANOTIMP
ANOTIMPUL FARĂ GRIJI!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
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de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
televizoare; copiatoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, de distribuţie aapei şi
instalaţii sanitare; radiatoare; purificare de aer;
instalaţii de ventilaţie şi climatizare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
servicii de montaj, garanţie pentru produsele
din clasele 9 şi 11.
39 Transport; ambalare şi distribuţie de
produse din clasele 9 şi 11.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04951
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ROSIAN EXPRESS SNC, Str.

Liliacului nr. 42, judeţul Sibiu,
MEDIAŞ ROMANIA 

(740) NOWAPATENT S.R.L., Str. Lotru nr.
4, bl. 92, sc. C, ap. 1, adresa de
corespondenta OP1, CP 5, MEDIAŞ

(540)

RUMMY MEDIAS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri; jocuri de societate; joc de remi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04952
(151) 07.07.2010
(732) MACAVEIU TIBERIU LAZAR,

Str. Lomonosov, bl. 1, ap. 31, 2400,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

BOARDER S

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu

(531) Clasificare Viena:260418;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04942
(151) 07.07.2010
(732) S.C. MIMO S.R.L., Str. Dragoş Vodă

nr. 94, Jud. Maramureş, 435500,
SIGHETU MARMAŢIEI ROMANIA

(740) NEACSU CARMEN AUGUSTINA
PFA, Str. Rozelor, nr. 12/3, Jud.
Maramureş BAIA MARE

(540)
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MIMO GROUP

(531) Clasificare Viena:260418;
270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Construcţii metalice; structuri şi tâmplării
din aluminiu cum arfi: uşi, ferestre, vitrine,
panouri interioare, faţade, închideri de terase,
placări exterioare; articole de lăcătuşerie şi
feronerie metalică.
37 Construcţii reparaţii şi instalaţii, toate în
legatură cu produsele menţionate anterior,
aparţinând clasei 06.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 04955
(151) 07.07.2010
(732) S.C. GLOBAL NETWORK

SYSTEM S.R.L., Str. Sevastopol nr.
26,  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)

NETWORK TEL

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:010502;
260116;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04944
(151) 07.07.2010
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

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

(540)

SUBIECTIV

 
(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 spaţiul 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 calătorii, 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.
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E R A T E
BOPI 7/2010 PARTEA l 

                                                      (CERERI PUBLICATE)

L Referitor depozit  M 2010/3517 publicat in BOPI 6/2010 partea l (cereri de inregistrare

publicate) din data de 17.05.2010, dintr-o eroare materiala s-a publicat in mod eronat

denumirea solicitantului si anume KRAFT FOODS corect fiind  BASF PLC conform

notificarii rectificative nr.1023417 din 6.07.2010 expediate catre Rominvent. 

____________-_________________________




