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CERERI DE Mărci publicate în BOPI nr 9/2010
(în ordinea numărului de depozit) PARTEA l

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06079
08.09.2010 ASOCIATIA FOTBAL CLUB

CHINDIA TARGOVISTE
F.C. CHINDIA TÂRGOVIŞTE

2 M 2010
06168

06.09.2010 S.C. PROFORCE GUARD
S.R.L.

PG PROFORCE GUARD

3 M 2010
06201

07.09.2010 S.C. PRODLACTA S.A. Bucură-te de Viaţă!

4 M 2010
06209

06.09.2010 S.C. TOP BRANDS
DISTRIBUTION S.R.L.

JOX

5 M 2010
06210

06.09.2010 S.C. TOP BRANDS
DISTRIBUTION S.R.L.

OPTIMO

6 M 2010
06211

06.09.2010 S.C. TOP BRANDS
DISTRIBUTION S.R.L.

Promise

7 M 2010
06264

03.09.2010 S.C. BETHESDA S.R.L. Bethesda

8 M 2010
06268

07.09.2010 S.C. IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

HOME UPGRADE

9 M 2010
06287

02.09.2010 S.C. RAVENSIS S.R.L. Livingroom Cafe

10 M 2010
06283

03.09.2010 S.C. VES S.A. VESS

11 M 2010
06301

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. CONVERGENT

12 M 2010
06302

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. BUSINESS FIREWALL

13 M 2010
06303

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. VOCENET OFFICE

14 M 2010
06304

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. BASIC OFFICE

15 M 2010
06305

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. BASIC SECURITY

16 M 2010
06306

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. COMPLETE OFFICE

17 M 2010
06307

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. DOLCE HoReCa

18 M 2010
06308

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. BIZ MESSENGER

19 M 2010
06309

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. TRACK GPS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr.9/2010

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

20 M 2010
06310

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. E-BLOCK SPAM

21 M 2010
06297

02.09.2010 PUFU CARMEN kahn

22 M 2010
06299

02.09.2010 ASOCIATIA GRUPUL DE
ACTIUNE LOCALA PODU
INALT VASLUI

PODU ÎNALT

23 M 2010
06300

02.09.2010 S.C. PRIVAT INVESTIGATION
GUARD S.R.L.

PRIVAT INVESTIGATION GUARD
S.R.L.

24 M 2010
06292

02.09.2010 S.C. SOS GUARD CONCEPT
S.R.L.

SOS GUARD CONCEPT

25 M 2010
06298

02.09.2010 S.C. L & R SQUAD
PROTECTION S.R.L.

EAGLE SQUAD PROTECTION SP

26 M 2010
06293

02.09.2010 S.C. REWE ROMANIA S.R.L. FRESCO

27 M 2010
06294

02.09.2010 POPESCU ANA-MARIA Clubul Micului Cititor

28 M 2010
06311

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. TAXI CONTROL

29 M 2010
06296

02.09.2010 S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L.

GEKKO PP-R PIPES & FITTINGS

30 M 2010
06295

03.09.2010 CHERECHES LUCIA VILELE LUCIA SINAIA

31 M 2010
06312

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. MANAGED VPN

32 M 2010
06313

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. VPN LIGHT

33 M 2010
06325

02.09.2010 MIHAILEANU ALEXANDRU
GEORGE

subiectiv

34 M 2010
06314

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. VoVPN

35 M 2010
06315

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. VPNol

36 M 2010
06316

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. DEFENDER+

37 M 2010
06326

06.09.2010 S.C. SENIOR ACCOUNTING
SERVICES S.R.L.

SENIOR ACCOUNTING SERVICES
THE WAY TO SUCCESS

38 M 2010
06317

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. EASY VOICE
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39 M 2010
06318

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. PTT BASIC

40 M 2010
06327

02.09.2010 S.C. OZANA S.R.L. SOCIETATEA COMERCIALA
OZANA S.R.L.

41 M 2010
06319

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. MANAGED VolP

42 M 2010
06320

02.09.2010 S.C. ROMTELECOM S.A. VOCE BUSINESS

43 M 2010
06321

02.09.2010 DRAGAN IONUT MARCEL SCI CONSTRUCT DISTRIBUTION

44 M 2010
06322

02.09.2010 S.C. BARACUDA S.R.L. BARACUDA SILVER STAR

45 M 2010
06323

02.09.2010 S.C. BARACUDA S.R.L. HOUSE OF KARP HK (CASA LUI
KARP HK)

46 M 2010
06324

02.09.2010 S.C. GENIAL DESIGN S.R.L. NINA MORETTI

47 M 2010
06328

02.09.2010 S.C. AVALON
COMMUNICATIONS S.R.L.

Doctor's FORMULA

48 M 2010
06329

02.09.2010 S.C. AVALON
COMMUNICATIONS S.R.L.

Buzzmen

49 M 2010
06330

02.09.2010 S.C. INTEROPTIK S.R.L. INTEROPTIK

50 M 2010
06346

03.09.2010 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

OZONE BIOTIC BABY

51 M 2010
06347

03.09.2010 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

OZONE BIOTIC

52 M 2010
06348

03.09.2010 S.C. SAM FOREST S.R.L. INKASSO

53 M 2010
06349

03.09.2010 S.C. SAM FOREST S.R.L. SPSEL

54 M 2010
06352

03.09.2010 S.C. DISTILERIILE REGUN
S.R.L.

KRISTAL

55 M 2010
06331

03.09.2010 S.C. INFRAWIN S.R.L. InfraWIN Inside Business (In
interiorul afacerii)

56 M 2010
06353

03.09.2010 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. DOBROGEA Pâinea de odinioară
Gustul de odinioară

57 M 2010
06332

06.09.2010 S.C. MARTENS S.A. Hora Unirii Bere Românească
PREMIUM SENIOR
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58 M 2010
06354

03.09.2010 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. PAINEA DE ODINIOARA

59 M 2010
06333

06.09.2010 S.C. MARTENS S.A. Hai Noroc! Bere Românească

60 M 2010
06355

03.09.2010 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. GUSTUL DE ODINIOARA

61 M 2010
06334

06.09.2010 S.C. MARTENS S.A. SUPER BREW 15 SPECIAL
BREWING

62 M 2010
06335

03.09.2010 S.C. EURO-GRUP CLEAN
PRODUCTS S.R.L.

Euro Grup

63 M 2010
06336

03.09.2010 GHEORGHE ROBERT
CRISTIAN

DOLC ESPORT DIVISION OF
LIMITED CONTROL ESPORT

64 M 2010
06337

03.09.2010 G.L. PHARMA GES M.B.H. GEROT LANNACH

65 M 2010
06338

03.09.2010 S.C. CASA NOSTALGIA S.R.L. CASA NOSTALGIA
RAFINAMENTUL VREMURILOR DE
DEMULT

66 M 2010
06339

03.09.2010 S.C. T.M.P. COMPANY S.R.L. SLEEP COUNTRY

67 M 2010
06357

03.09.2010 RFT ALARMS S.R.L. RFT DISTRIBUTION WE DELIVER
TECHNOLOGY

68 M 2010
06340

03.09.2010 UDVARHELYI HIRADO S.R.L. UDVARHELYI HIRPORTAL (
PORTAL DE ŞTIRI)

69 M 2010
06341

03.09.2010 XU SHIHUI NORA!

70 M 2010
06342

03.09.2010 XU SHIHUI SKYART

71 M 2010
06343

03.09.2010 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

OZONE BIOTICS Baby

72 M 2010
06344

03.09.2010 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

OZONE EUBIOTICS

73 M 2010
06358

03.09.2010 S.C. ILPAN JR S.R.L. PET SHOW EXPOZITIE DE SI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

74 M 2010
06345

03.09.2010 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

OZONE BIOTICS

75 M 2010
06359

03.09.2010 S.C. FERTILIS S.R.L. bella casa
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76 M 2010
06360

03.09.2010 CĂTĂLIN CHERECHEŞ COALIŢIA PENTRU BAIA MARE

77 M 2010
06361

03.09.2010 S.C NET ROM BUSINESS S.R.L Club TURISM

78 M 2010
06372

06.09.2010 VASILESCU CATALIN FLORIAN RĂCOREL Fructe tropicale

79 M 2010
06373

06.09.2010 VASILESCU CATALIN FLORIAN RĂCOREL Portocale

80 M 2010
06374

06.09.2010 GEORGE IVANESCU CRAMA CM MURFATLAR

81 M 2010
06385

06.09.2010 ANRO DISTRIBUTION S.R.L. TAINA URŞILOR

82 M 2010
06362

06.09.2010 S.C. IDOL PRODUCTION S.R.L. MISSSPORT

83 M 2010
06386

06.09.2010 S.C. VES S.A. VES EMAIL DE SIGHIŞOARA

84 M 2010
06364

06.09.2010 COCA ANITA CASA NOBILĂ

85 M 2010
06375

06.09.2010 GEORGE IVANESCU CRAMA CM MURFATLAR

86 M 2010
06376

06.09.2010 GEORGE IVANESCU VIN DIRECT DIN VIE

87 M 2010
06377

06.09.2010 S.C. PLAN B PRODUCTION
S.R.L.

EXPERT-TV

88 M 2010
06378

06.09.2010 BADEA MIHNEA CRISTIAN ost mountain FEST OPEN AIR

89 M 2010
06365

06.09.2010 S.C. BRAN TURIST TRAVEL
S.R.L.

Hotel Turnul confortul eleganţei...

90 M 2010
06366

06.09.2010 ZAREA S.A. 2 BUTOAIE

91 M 2010
06367

06.09.2010 ZAREA S.A. ZAREA FRIZZ

92 M 2010
06379

06.09.2010 LIVIU PĂSAT Trezeşte Banii din Viaţa Ta!

93 M 2010
06371

06.09.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Sindrofie la Sosea

94 M 2010
06387

06.09.2010 MARIN ALEXANDRU CRISTIAN Artter

95 M 2010
06388

06.09.2010 S.C. ADESGO S.A. EcoFeel
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96 M 2010
06381

06.09.2010 S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L. MIXT COLOR

97 M 2010
06382

06.09.2010 S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L. RENEW

98 M 2010
06383

06.09.2010 S.C. SMART CHOICE S.R.L. REPARAM TOTUL

99 M 2010
06384

06.09.2010 S.C. SOS SECURITY S.R.L. SOS SECURITY

100 M 2010
06389

06.09.2010 S.C. YIN YUN XUERONG
ECONOMIC 2000 S.R.L.

V Valentine

101 M 2010
06368

08.09.2010 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. LARISPRAY

102 M 2010
06369

08.09.2010 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. NEOLIN LARISPRAY

103 M 2010
06390

06.09.2010 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI

JOCURI DE JUCAT IN TRAFIC

104 M 2010
06391

06.09.2010 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI

MAMI, TATI - JOACA-TE CU MINE!

105 M 2010
06370

07.09.2010 S.C. COTNARI S.A. XL COTNARI

106 M 2010
06392

06.09.2010 S.C. ROMAROSE INVEST
S.R.L.

BOHMANN

107 M 2010
06393

06.09.2010 CHONGQING SENCI IMPORT
AND EXPORT TRADING Co.
Ltd.,

SENCI

108 M 2010
06414

07.09.2010 S.C. PERFECT DISTRIBUTION
S.R.L.

PERFECT

109 M 2010
06394

06.09.2010 S.C. OSHO-SCS TRADING
S.R.L.

OSHO since 1939

110 M 2010
06395

06.09.2010 S.C. KLIM INVEST S.A. NORDIA VOD 30 BAUTURA
SPIRTOASA

111 M 2010
06417

07.09.2010 PR & MEDIA STRATEGIES
GROUP S.R.L.

Festivalul de muzică clasică
TOAMNA MUZICALĂ
HUNEDOREANA

112 M 2010
06418

07.09.2010 PR & MEDIA STRATEGIES
GROUP S.R.L.

Festivalul de film turistic TOUR
IMAGE FILM FEST

113 M 2010
06396

06.09.2010 ISTRATE GABRIEL MIHAI SHIFT (Schimbare)
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114 M 2010
06397

06.09.2010 S.C. LIBRA BANK S.A. Cardul Eva

115 M 2010
06398

08.09.2010 FULOP LADISLAU VILA ALPIN COMANDĂU

116 M 2010
06399

07.09.2010 S.C. VALEA MARE SANOFRUT
S.R.L.

Valea Mare direct din natură

117 M 2010
06400

07.09.2010 FENIX-ZAN SECURITY S.R.L. FENIX-ZAN SECURITY
BUCUREŞTI S.R.L.

118 M 2010
06404

07.09.2010 S.C. GROOVE HOUR S.R.L. iTour

119 M 2010
06405

07.09.2010 S.C. INEXDOR S.R.L. INEXDOR ROMANIA

120 M 2010
06406

07.09.2010 S.C. INEXDOR S.R.L. INEXDOR

121 M 2010
06407

07.09.2010 S.C. INEXDOR S.R.L. www.inexdor.ro

122 M 2010
06415

07.09.2010 S.C. ILCOST PROD S.R.L. FALLE

123 M 2010
06408

07.09.2010 S.C. BLACH DOM PROFIL
S.R.L.

BLACH DOM profil

124 M 2010
06409

07.09.2010 S.C. BLACH DOM PROFIL
S.R.L.

BLACH DOM PROFIL

125 M 2010
06410

07.09.2010 S.C. BLACH DOM PROFIL
S.R.L.

www.blachdomprofil.ro

126 M 2010
06416

07.09.2010 S.C. WINSTAR COM S.R.L. BOTTICELLI CAFFE & SHOP

127 M 2010
06411

07.09.2010 S.C. BLACH DOM PROFIL
S.R.L.

ACOPERIM CUM NUMAI NOI STIM

128 M 2010
06419

07.09.2010 ASOCIATIA CULTURALA
DEVART

Festivalul de film DRACULA
NIGHTS AT CORVINILOR CASTLE

129 M 2010
06421

07.09.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Aquatique Kids

130 M 2010
06422

07.09.2010 NASOKU SIMONA KINETOMEDICA

131 M 2010
06412

07.09.2010 S.C. EUROPLAST S.R.L. HADRES

132 M 2010
06424

07.09.2010 S.C. ARM MAXIM
PROTECTION S.R.L.

G ARM MAXIM PROTECTION
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133 M 2010
06413

07.09.2010 S.C. INSERV S.A. INSERV INSTAL INSERV HOLDING

134 M 2010
06425

07.09.2010 S.C. PROFIPET COM S.R.L. ZOOMAGIA

135 M 2010
06426

07.09.2010 S.C. ALYA TEKSTIL TURIZM
TICARET & SANAYII ROMÂNIA
S.R.L.

LASHEZ

136 M 2010
06436

07.09.2010 DOBROTA CRISTIAN-BOGDAN www.eco-iluminat.ro

137 M 2010
06435

07.09.2010 DOBROTA CRISTIAN-BOGDAN www.animal-vet.ro

138 M 2010
06427

07.09.2010 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

Orchestra Nationala de Radio

139 M 2010
06428

07.09.2010 PROFEANU VIRGIL VP holding

140 M 2010
06438

07.09.2010 S.C. X-SCAPE MUSIC S.R.L. SCUBALIBRE

141 M 2010
06429

07.09.2010 PROFEANU VIRGIL Metropolis group

142 M 2010
06430

07.09.2010 PROFEANU VIRGIL Alter Ego group

143 M 2010
06439

07.09.2010 S.C. MARINCOM COMPANY
S.R.L.

Taina Deltei

144 M 2010
06431

07.09.2010 PROFEANU VIRGIL All Consulting group

145 M 2010
06432

07.09.2010 SAMSON STEFAN DORU SAMSON

146 M 2010
06433

07.09.2010 IANCU MORAD LUXURY AESTHETICS

147 M 2010
06434

07.09.2010 S.C. MARSELETT S.R.L. CRISSPAN

148 M 2010
06437

07.09.2010 S.C. DESERTA S.R.L. ENERGIZER

149 M 2010
06440

07.09.2010 UDVARHELYI HIRADO S.R.L. UDVARHELYI Hirado

150 M 2010
06460

08.09.2010 ROCHE ROMANIA S.R.L. Fă PASul corect: Controlează
DIABETUL! PAS PREVENŢIE
AUTO-MONITORIZARE, STIL DE
VIAŢĂ
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151 M 2010
06461

08.09.2010 S.C. ANTENA 2 S.A. INTERVIURILE LUI
CONDURATEANU

152 M 2010
06462

08.09.2010 S.C. ANTENA 2 S.A. SEFU' PAPADIILOR

153 M 2010
06463

08.09.2010 S.C. ANTENA 2 S.A. NIMIC IMPORTANT

154 M 2010
06464

08.09.2010 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. ROMSTAL TRENDS & IDEAS
BATHROOM CONCEPT STORE

155 M 2010
06441

08.09.2010 S.C. MINEXFOR S.A. PERLA APUSENILOR

156 M 2010
06447

08.09.2010 AFC SAGEATA NAVODARI ASOCIATIA FOTBAL CLUB
SAGEATA NAVODARI 2010

157 M 2010
06465

08.09.2010 S.C. ALLIANTZ TC COM S.R.L. K'ale Door Handles CYLINDER

158 M 2010
06448

08.09.2010 S.C. IDOL PRODUCTION S.R.L. MISS

159 M 2010
06466

08.09.2010 MIHAILA AUGUSTIN MAGICIANUL AUGUSTIN

160 M 2010
06442

08.09.2010 S.C. GROOVE HOUR S.R.L. Labyrinthum

161 M 2010
06467

08.09.2010 C&D MANAGEMENT AND
ACCOUNTING S.R.L.

blox administrator

162 M 2010
06468

08.09.2010 S.C. SOLACIUM PHARMA
S.R.L.

VENESSE spray Gel efervescent
Răcoritor Împotriva oboselii
picioarelor

163 M 2010
06443

08.09.2010 S.C. SHOPPING CENTER
HOLDING S.R.L.

ORADEA SHOPPING CITY

164 M 2010
06444

08.09.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. MESTERUL MECANIC

165 M 2010
06449

08.09.2010 S.C. MEDIMPACT S.A. Medimpact

166 M 2010
06445

08.09.2010 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. AVENTURI IN ROMA ANTICA

167 M 2010
06450

08.09.2010 MENDEA FANEL Mendea

168 M 2010
06446

08.09.2010 S.C. SEPCO ONLINE S.R.L. UN PITIC, UN GENIU MIC !
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169 M 2010
06469

08.09.2010 S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. bautozar.ro

170 M 2010
06470

08.09.2010 S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. bautozar

171 M 2010
06452

08.09.2010 PARTENIE COSTEL TEREMIA

172 M 2010
06471

08.09.2010 S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. Cel mai bun târg

173 M 2010
06453

08.09.2010 S.C. ALKA CO S.R.L. Alfers

174 M 2010
06472

08.09.2010 S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

175 M 2010
06454

08.09.2010 S.C. PRIMORA-MODERA S.R.L. NO COMMENT

176 M 2010
06455

08.09.2010 ASOCIATIA ROADELE
PAMANTULUI

TÂRGUL ROADELE PĂMÂNTULUI

177 M 2010
06456

08.09.2010 S.C. IMAGELINE S.R.L. imageline
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(210) M 2010 06079
(151) 08.09.2010
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

C H I N D I A  T A R G O V I S T E ,
Stadionul Municipal Eugen Popescu,
camera 4, Str. Justiţiei nr. 3, Jud.
D â m b o v i ţ a ,  T Â R G O V IŞT E
ROMANIA 

(540)

F.C. CHINDIA TÂRGOVIŞTE

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

  
(531) Clasificare Viena:071522;
210301;
240115;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06168
(151) 06.09.2010
(732) S.C. PROFORCE GUARD S.R.L.,

Sat Martineşti, str. Principală nr.
123/A, judeţul Satu Mare, , COMUNA
ODOREU ROMANIA 

(540)

PG PROFORCE GUARD

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:230125;
240115;
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270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază. 
39 Servicii de tranport securizat de bunuri şi
persoane; ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii. 
41 Servicii de instruire - pregătire şi
şcolarizare a personalului de pază şi protecţie,
a bunurilor şi persoanelor, a agenţilor de
intervenţie, controlorilor de acces, gărzilor de
corp şi dispecerilor. 
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere,
de pază şi protecţie a bunurilor, persoanelor şi
colectivităţilor, consultanţă în materie de
pazăşi securitate, precum şi prevenirea şi
stingerea incendiilor; servicii de monitorizare
şi intervenţie; servicii de pază cu personal
uman; agenţie de detectivi, servicii de escortă,
pază nocturnă, cercetare privind persoanele
dispărute, paza contra incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06201
(151) 07.09.2010
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 4 5 0 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(540)

Bucură-te de Viaţă!

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu
deschis

  
(531) Clasificare Viena:270503;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.
30 Îngheţată comestibilă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06209
(151) 06.09.2010
(732) S . C .  T O P  B R A N D S

DISTRIBUTION S.R.L., str. Drumul
Gării Otopeni nr. 6, imobil P+4E,
judeţul Ilfov, 075100, OTOPENI
ROMANIA 

(540)

JOX

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270508;  
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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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06210
(151) 06.09.2010
(732) S . C .  T O P  B R A N D S

DISTRIBUTION S.R.L., str. Drumul
Gării Otopeni nr. 6, imobil P+4E,
judeţul Ilfov, 075100, OTOPENI
ROMANIA 

(540)

OPTIMO

  
(531) Clasificare Viena:241322;
270508;
270515;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06211
(151) 06.09.2010
(732) S . C .  T O P  B R A N D S

DISTRIBUTION S.R.L., str. Drumul
Gării Otopeni nr. 6, imobil P+4E,
judeţul Ilfov, 075100, OTOPENI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06264
(151) 03.09.2010
(732) S.C. BETHESDA S.R.L., Str. Calea

Unirii nr. 25 bis, judeţul Suceava,
720166, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

Bethesda

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241322;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06268
(151) 07.09.2010
(732) S.C. IMPACT DEVELOPER &

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06287
(151) 02.09.2010
(732) S.C. RAVENSIS S.R.L., Str. Robert

Owen nr. 21, Judeţul Bihor,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

Livingroom Cafe

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, negru

  
(531) Clasificare Viena:120110;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06283
(151) 03.09.2010
(732) S.C. VES S.A., Str. Mihai Viteazu nr.

102 ,  Jud .  Mureş ,  545400,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

VESS

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
187C), negru (pantone Black C)

  
(531) Clasificare Viena:020109;
020120;
040220;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Accesorii din metal, alte produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică.
11 Sobe, şeminee, maşini de gătit,
termocentrale.
21 Vase şi ustensile emailate pentru menaj sau
bucătărie.
28 Jucării.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06301
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

CONVERGENT

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06302
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

BUSINESS FIREWALL

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06303
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

VOCENET OFFICE

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06304
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

BASIC OFFICE

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

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 06305
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

BASIC SECURITY

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06306
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

COMPLETE OFFICE

  
(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.
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
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06307
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

DOLCE HoReCa

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06308
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

BIZ MESSENGER

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06309
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
purtătoare de date magnetice, înregistrare
discuri; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06310
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

E-BLOCK SPAM

  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06297
(151) 02.09.2010
(732) PUFU CARMEN, Str. Burdujeni nr.

14, bl. N12, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

kahn
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(531) Clasificare Viena:030116;
270508;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06299
(151) 02.09.2010
(732) ASOCIATIA GRUPUL DE

ACTIUNE LOCALA PODU INALT
VASLUI, Sat Deleni Jud. Vaslui,
737170, COMUNA DELENI
ROMANIA 

(540)

PODU ÎNALT

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
galben-verde

(531) Clasificare Viena:071101;
260201;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri.
4 Lumânări.
6 Produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
produse metalice necuprinse în alte clase.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe, linguri; arme albe.
9 Suporţi de înregistrare magnetici.
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; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită.
21 Ustensile sau recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru curăţare
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, saci
(necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
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flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamentele)
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Ceai, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; miere, 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.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06300
(151) 02.09.2010
(732) S.C. PRIVAT INVESTIGATION

GUARD S.R.L., Str. Cernăuţi nr.
112C, Jud. Suceava, 720021,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

PRIVAT INVESTIGATION GUARD
S.R.L.

(531) Clasificare Viena:020904;
270502;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06292
(151) 02.09.2010
(732) S.C. SOS GUARD CONCEPT

S.R.L., Bdul Constructorilor nr. 20 A,
par ter ,  cam 05,  sector  6 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOS GUARD CONCEPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii privind sistemele de securizare,
pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06298
(151) 02.09.2010
(732) S.C. L & R SQUAD PROTECTION

S.R.L., Str. W.A. Mozart nr. 6, ap. 3,
Jud. Satu Mare, 445100, CAREI
ROMANIA 

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

(540)

EAGLE SQUAD PROTECTION SP

  
(531) Clasificare Viena:030716;
240109;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06293
(151) 02.09.2010
(732) S.C. REWE ROMANIA S.R.L., Sat

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

(540)

FRESCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06294
(151) 02.09.2010
(732) POPESCU ANA-MARIA, Cal.

Văcăreşti nr. 203, bl. 86, sc. A, etaj 6,
ap. 18, sector 4, , 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)
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Clubul Micului Cititor

  
(531) Clasificare Viena:020501;
200701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06311
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

TAXI CONTROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
purtătoare de date magnetice, înregistrare
discuri; distribuitoare automate şi mecanisme

pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor ci computere; aparate
pentru stingerea focului.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06296
(151) 02.09.2010
(732) S.C. BLACK SEA SUPPLIERS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 191,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

GEKKO PP-R PIPES & FITTINGS

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:031109;
031110;
270502;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06295
(151) 03.09.2010
(732) CHERECHES LUCIA, Str. Uruguay

nr. 21, etaj 4, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VILELE LUCIA SINAIA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260116;
270515;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06312
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

MANAGED VPN

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06313
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

VPN LIGHT

  
(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. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 06325
(151) 02.09.2010
(732) MIHAILEANU ALEXANDRU

GEORGE, Şos. Mihai Bravu nr.
75-83, bl. C17, sc. B, et. 3, ap. 65,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

subiectiv

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:261325;
270501;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comercială, lucrări
de birou, baze de date, organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice şi/sau
TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiul
virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
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calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06314
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

VoVPN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
purtătoare de date magnetice, înregistrare
discuri; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor ci computere; aparate
pentru stingerea focului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 06315
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

VPNol

  
(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. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.



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

38 Telecomunicaţii.
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 06316
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

DEFENDER+

  
(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. 
38 Telecomunicaţii.
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 06326
(151) 06.09.2010
(732) S.C. SENIOR ACCOUNTING

SERVICES S.R.L., Str. Cobadin nr.
3, bl. P19, sc. 2, et. 3, ap. 52, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SENIOR ACCOUNTING SERVICES
THE WAY TO SUCCESS

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260201;
260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii contabilitate; servicii de audit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06317
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

EASY VOICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
purtătoare de date magnetice, înregistrare
discuri; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor ci computere; aparate
pentru stingerea focului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 06318
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

PTT BASIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06327
(151) 02.09.2010
(732) S.C. OZANA S.R.L., Str. Calea

Moldovei, nr. 17, mansardă, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420096, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA COMERCIALA OZANA
S.R.L.

  
(531) Clasificare Viena:260416;
260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06319
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

MANAGED VolP

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

9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
purtătoare de date magnetice, înregistrare
discuri; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 06320
(151) 02.09.2010
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiintifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
purtătoare de date magnetice, înregistrare
discuri; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 06321
(151) 02.09.2010
(732) DRAGAN IONUT MARCEL, Str.

Nicolae Bălcescu bl. 25, sc. A, et. 2,
ap.7, judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

(540)

SCI CONSTRUCT DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:010512;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06322
(151) 02.09.2010
(732) S.C. BARACUDA S.R.L., Str. Mihai

Viteazu nr. 19, sc. C, ap. 4, Jud.
Suceava,, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de pescuit şi articole sportive (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; activităţi de import-export.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06323
(151) 02.09.2010
(732) S.C. BARACUDA S.R.L., Str. Mihai

Viteazu nr. 19, sc. C, ap. 4, Jud.
Suceava,, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

HOUSE OF KARP HK (CASA LUI
KARP HK)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de pescuit şi articole sportive (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

comod; activităţi de import-export.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06324
(151) 02.09.2010
(732) S.C. GENIAL DESIGN S.R.L., Str.

Sol. Ilie Mihail nr. 9, bl. M131, et. 6,
ap. 40, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NINA MORETTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06328
(151) 02.09.2010
(732) S . C .  A V A L O N

COMMUNICATIONS S.R.L.,
Prelungirea Ghencea nr. 65B, bl. F, sc.
2, et. 3, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Doctor's FORMULA

(591) Culori revendicate:gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:020101;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06329
(151) 02.09.2010
(732) S . C .  A V A L O N

COMMUNICATIONS S.R.L.,
Prelungirea Ghencea nr. 65B, bl. F, sc.
2, et. 3, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Buzzmen

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06330
(151) 02.09.2010
(732) S.C. INTEROPTIK S.R.L., Str.

Surorile Martir Caceu nr. 39, judeţul
Timiş , 300568, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

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

clase:
9 Aparate optice; lentile pentru ochelari; rame
pentru ochelari. 
10 Dispozitive medicale.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 9 şi 10 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06346
(151) 03.09.2010
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44 B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OZONE BIOTIC BABY

  
(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.
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 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06347
(151) 03.09.2010
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44 B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06348
(151) 03.09.2010
(732) S.C. SAM FOREST S.R.L., Str.

Mircea Cel Bătrân nr. 8A, et. 1, Jud.
Dâmboviţa, 130023, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

INKASSO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06349
(151) 03.09.2010
(732) S.C. SAM FOREST S.R.L., Str.

Mircea Cel Bătrân nr. 8A, et. 1, Jud.
Dâmboviţa, 130023, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

SPSEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii informatice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06352
(151) 03.09.2010
(732) S.C. DISTILERIILE REGUN

S.R.L., Str. Salcâmilor nr. 50/A,
Judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

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

(540)

KRISTAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06331
(151) 03.09.2010
(732) S.C. INFRAWIN S.R.L., B-dul Ion

Mihalache nr. 111, bl. 12A, sc. B, et.
1, ap. 47, sector 1, 0111203,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

InfraWIN Inside Business (In interiorul
afacerii)

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260201;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectarea
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06353
(151) 03.09.2010
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

DOBROGEA Pâinea de odinioară Gustul
de odinioară

(591) Culori revendicate:roşu, maro, alb

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

clase:
30 Pâine şi specialităţi de panificaţie.
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35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de pâine şi specialităţilor de
panificaţie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export, publicitate şi
reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06332
(151) 06.09.2010
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr 1, Judeţul Galaţi, 62000,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

Hora Unirii Bere Românească
PREMIUM SENIOR

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

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

clase:
32 Bere; băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri

din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06354
(151) 03.09.2010
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

PAINEA DE ODINIOARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pâine şi specialităţi de panificaţie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de pâine şi specialităţilor de
panificaţie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export, publicitate şi
reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06333
(151) 06.09.2010
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr 1, Judeţul Galaţi, 62000,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

Hai Noroc! Bere Românească

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

  
(531) Clasificare Viena:020104;
020111;
110320;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06355
(151) 03.09.2010
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

GUSTUL DE ODINIOARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţie, produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi şi produse zaharoase, aluaturi,
deserturi, preparate sau semipreparate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de pâine şi specialităţilor de
panificaţie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export, publicitate şi
reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06334
(151) 06.09.2010
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr 1, Judeţul Galaţi, 62000,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

SUPER BREW 15 SPECIAL BREWING

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

  
(531) Clasificare Viena:250119;
260117;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06335
(151) 03.09.2010
(732) S.C. EURO-GRUP CLEAN

PRODUCTS S.R.L. ,  Ca lea
Bucureştilor nr. 305 A1, judeţul Ilfov,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

Euro Grup

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010302;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06336
(151) 03.09.2010
(732) G H E O R G H E  R O B E R T

CRISTIAN, Str. Oituz nr. 2, judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMATI
ROMANIA 

(540)

DOLC ESPORT DIVISION OF
LIMITED CONTROL ESPORT

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06337
(151) 03.09.2010
(732) G.L. PHARMA GES M.B.H.,

Schlossplatz, nr. 1, A-8502,
LANNACH AUSTRIA 

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

(540)

GEROT LANNACH

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:261325;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou;import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 06338
(151) 03.09.2010
(732) S.C. CASA NOSTALGIA S.R.L.,

Str. Nicolae Titulescu nr. 4, et. 2,
Birou nr. 9, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

CASA NOSTALGIA RAFINAMENTUL
VREMURILOR DE DEMULT

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:250113;
270509;
270511;
290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile

ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou;import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06339
(151) 03.09.2010
(732) S.C. T.M.P. COMPANY S.R.L.,

Fundătura Harmanului nr. 2, Complex
Duplex 2, Corp F, judeţul Braşov,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

SLEEP COUNTRY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06357
(151) 03.09.2010
(732) RFT ALARMS S.R.L., Str. Dimitrie

Cantemir nr. 18, Jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

RFT DISTRIBUTION WE DELIVER
TECHNOLOGY

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

  
(531) Clasificare Viena:260205;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06340
(151) 03.09.2010
(732) UDVARHELYI HIRADO S.R.L.,

Str. Sântimbru, nr. 17, ap. 5, jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

UDVARHELYI HIRPORTAL (
PORTAL DE ŞTIRI)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06341
(151) 03.09.2010
(732) XU SHIHUI, DATONG DISTRICT,

nr. 279, AN HUI PROVINCE,
HUAINAN CITY CHINA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

NORA!

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06342
(151) 03.09.2010
(732) XU SHIHUI, DATONG DISTRICT,

nr. 279, AN HUI PROVINCE,
HUAINAN CITY CHINA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

SKYART

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06343
(151) 03.09.2010
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44 B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OZONE BIOTICS Baby

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020506;
270515;
290113;  
(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.
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 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06344
(151) 03.09.2010
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44 B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OZONE EUBIOTICS

  
(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
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06358
(151) 03.09.2010
(732) S.C. ILPAN JR S.R.L., Str. Salciei

nr. 7, judeţul Dolj, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

PET SHOW EXPOZITIE DE SI
PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

  
(531) Clasificare Viena:030116;
080501;
270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea târgurilor şi expoziţiilor
pentru scopuri comerciale şi publicitare.
41 Organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06345
(151) 03.09.2010
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44 B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OZONE BIOTICS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
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(531) Clasificare Viena:270515;
290113;  
(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.
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 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06359
(151) 03.09.2010
(732) S.C. FERTILIS S.R.L., Valea

Cascadelor nr.19G, sector6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bella casa

(591) Culori revendicate:mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06360
(151) 03.09.2010
(732) CĂTĂLIN CHERECHEŞ, Str.

Luceafărului nr. 19, Jud. Maramureş,
430304, BAIA MARE ROMANIA 

(740) NEACSU CARMEN AUGUSTINA
PFA, Str. Rozelor, nr. 12/3, Jud.
Maramureş BAIA MARE

(540)

COALIŢIA PENTRU BAIA MARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; conducerea şu administrarea
afacerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06361
(151) 03.09.2010
(732) S.C NET ROM BUSINESS S.R.L,

Str. Prisaca Dornei nr.8, Bl. D6, Ap.
1 2 7 ,  s e c t o r  3 ,  B u c u r e ş t i ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Club TURISM

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu

(531) Clasificare Viena:241725;
260118;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate online într-o reţea
computerizată , prelucrare texte online,
compilarea informaţiilor electronice, vânzări
(promovarea lor) pentru terţi, publicarea de
texte publicitare.
42 Crearea şi întreţinerea siteurilor web pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, baze de date, găzduirea siteurilor
informatice, închirierea de programe
informatice, motoare de căutare (furnizarea de
-pentru internet), proiectarea sistemelor
informatice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06372
(151) 06.09.2010
(732) V A S I L E S C U  C A T A L I N

FLORIAN, Str. Turda nr. 119, bl. 6,
sc. B, et. 10, ap. 49, sector 1,,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RĂCOREL Fructe tropicale

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
albastru

(531) Clasificare Viena:110320;
270502;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06373
(151) 06.09.2010
(732) V A S I L E S C U  C A T A L I N

FLORIAN, Str. Turda nr. 119, bl. 6,
sc. B, et. 10, ap. 49, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RĂCOREL Portocale

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
albastru

(531) Clasificare Viena:110320;
270502;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06374
(151) 06.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA CM MURFATLAR

  
(531) Clasificare Viena:050710;
270515;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din areal Murfatlar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06385
(151) 06.09.2010
(732) ANRO DISTRIBUTION S.R.L., Str.

Rozelor nr. 49, judeţul Satu Mare,
447360, SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

TAINA URŞILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06362
(151) 06.09.2010
(732) S.C. IDOL PRODUCTION S.R.L.,

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

(540)

MISSSPORT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

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

39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii (agenţie de
turism).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică (hotel, restaurant, bar).
44 Servicii medicale, veterinare, de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06386
(151) 06.09.2010
(732) S.C. VES S.A., Str. Mihai Viteazu nr.

102, Judeţul Mureş, 545400,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

VES EMAIL DE SIGHIŞOARA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
6 Accesorii din metal emailate,alte produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalice emailate.
21 Vase şi ustensile emailate pentru menaj sau
bucătărie.
28 Jucării emailate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06364
(151) 06.09.2010
(732) COCA ANITA, Str. Crişana nr. 36A,

, BRAŞOV ROMANIA 
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA ARIANA, Str. M.
Kogălniceanu nr.17, bl.C4, et.7,
Judeţul Braşov BRASOV

(540)

CASA NOBILĂ

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020102;
020120;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06375
(151) 06.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA CM MURFATLAR

(591) Culori revendicate:maro, bej, verde

  
(531) Clasificare Viena:070313;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din areal Murfatlar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06376
(151) 06.09.2010
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Baneasa

Ancuta, nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VIN DIRECT DIN VIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06377
(151) 06.09.2010
(732) S.C. PLAN B PRODUCTION

S.R.L., Str. Zinca Golescu nr. 6,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPERT-TV

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06378
(151) 06.09.2010
(732) BADEA MIHNEA CRISTIAN, Str.

Crinului nr. 26-32, bl. A5, et. 2, ap.
10,  sector  1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ost mountain FEST OPEN AIR
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(531) Clasificare Viena:030709;
230125;
240119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06365
(151) 06.09.2010
(732) S.C. BRAN TURIST TRAVEL

S.R.L., Sat Moieciu de Jos nr. 394,
judeţul Braşov,  COMUNA MOIECIU
ROMANIA 

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

(540)

Hotel Turnul confortul eleganţei...

(591) Culori revendicate:maro, crem, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:010104;
260418;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06366
(151) 06.09.2010
(732) ZAREA S.A., Piatra Cetei, nr. 1, sect.

1, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

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

(540)

2 BUTOAIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06367
(151) 06.09.2010
(732) ZAREA S.A., Piatra Cetei, nr. 1, sect.

1, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

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

(540)

ZAREA FRIZZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06379
(151) 06.09.2010
(732) LIVIU PĂSAT, St. Mihai Bravu nr.

294, bl. 6, sc. C, ap. 113, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Trezeşte Banii din Viaţa Ta!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 06371
(151) 06.09.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sindrofie la Sosea

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:270501;
290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06387
(151) 06.09.2010
(732) MARIN ALEXANDRU CRISTIAN,

Str. Chindiei nr. 13, judeţul Prahova,
100547, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
7 Aparate şi consumabile care fac parte din
domeniul finisării documentelor ( aparate
pentru laminat, aparatepentru îndosariat
documente, ghilotine pentru tăiat hârtia.
16 Inele din plastic pentru îndosariere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06388
(151) 06.09.2010
(732) S.C. ADESGO S.A., Calea Şerban

Vodă, 220, sector 4, 040207,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EcoFeel

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270509;
290103;  
(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. 
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 06381
(151) 06.09.2010
(732) S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L., nr.

286, judeţul Sălaj, 457174, HIDA
ROMANIA 

(540)

MIXT COLOR

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

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270515;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Materiale pentru conservarea şi
impermeabilizarea elementelor de construcţie,
produse chimice.
2 Materiale şi pigmenţi pentru materiale
destinate în principal finisărilor interiaare şi
exterioare in construcţii, vopsele, coloranti,
decoratori.
16 Pensule, trafaleţi (rulou pentru vopsire în
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zugrăveli).
17 Materiale de izolare interioară şi
exterioară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06382
(151) 06.09.2010
(732) S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L., nr.

286, judeţul Sălaj, 457174, HIDA
ROMANIA 

(540)

RENEW

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

  
(531) Clasificare Viena:261113;
270509;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Materiale pentru conservarea şi
impermeabilizarea elementelor de construcţie,
produse chimice.
2 Materiale şi pigmenţi pentru materiale
destinate în principal finisărilor interioare şi
exterioare în construcţii, vopsele, coloranţi,
decoratori.
16 Pensule, trafaleţi (rulou pentru vopsire în

zugrăveli).
17 Materiale de izolare interioară şi
exterioară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06383
(151) 06.09.2010
(732) S.C. SMART CHOICE S.R.L., Sos.

Păcurari, nr. 95, bl. 474, sc. C, et. 7,
ap. 31, 700544, IAŞI ROMANIA 

(540)

REPARAM TOTUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06384
(151) 06.09.2010
(732) S.C. SOS SECURITY S.R.L., B-dul

Decebal nr. 90, bl. A1, et. 1, ap. 1,
Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)
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SOS SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:230125;
241725;
270509;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06389
(151) 06.09.2010
(732) S.C. YIN YUN XUERONG

ECONOMIC 2000 S.R.L., Str.
Radovanu nr. 7, bl. 42, sc. 1, et. 1,
ap.8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

V Valentine
  
(531) Clasificare Viena:260118;
260418;
270515;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06368
(151) 08.09.2010
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul Ghica Tei nr. 10, subsol, camera
nr. 2 (camera administrator), sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LARISPRAY

  
(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,
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ierbicide.
30 Suplimente alimentare pentru uz
non-medical cuprinse în această clasă care
conţin substanţede origine vegetală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06369
(151) 08.09.2010
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul Ghica Tei nr. 10, subsol, camera
nr. 2 (camera administrator), sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NEOLIN LARISPRAY

  
(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.
30 Suplimente alimentare pentru uz
non-medical cuprinse în această clasă care
conţin substanţede origine vegetală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06390
(151) 06.09.2010
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI, Str.
Vespasian nr. 37, sector 1, 010921,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOCURI DE JUCAT IN TRAFIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06391
(151) 06.09.2010
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI, Str.
Vespasian nr. 37, sector 1, 010921,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAMI, TATI - JOACA-TE CU MINE!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06370
(151) 07.09.2010
(732) S.C. COTNARI S.A., Judeţul Iaşi,

707120, COTNARI ROMANIA 
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

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

(540)

XL COTNARI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06392
(151) 06.09.2010
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BOHMANN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06393
(151) 06.09.2010
(732) CHONGQING SENCI IMPORT

AND EXPORT TRADING Co.
Ltd.,, Northen Tongxin Road nr. 200,
Tong Jiaxi Town, Beibei District, ,
CHONGQING CHINA 

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

(540)

SENCI

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

clase:
7 Motoare diesel, altele decât pentru vehicule
terestre; motoare pe benzină, altele decât
pentru vehicule terestre; alternatoare;
dinamuri; generatoare de energie electrică;
maşini folosite în agricultură; maşini de tuns
iarba; pompe (maşini); aparate de spălat;
maşini şi aparate electrice pentru curăţat;
şaibe de înaltă presiune ; tobe de eşapament
pentru motoare; cultivatoare motorizate;
maşini de drenaj; pompe centrifuge.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06414
(151) 07.09.2010
(732) S.C. PERFECT DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Vasile Lupu nr.16, judeţul
Timiş, , TIMISOARA ROMANIA 

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

(540)

PERFECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06394
(151) 06.09.2010
(732) S.C. OSHO-SCS TRADING S.R.L.,

B-dul Primăverii nr. 19-21, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OSHO since 1939

(531) Clasificare Viena:030402;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Burtă de vacă, cârnaţi, carne, carne sărată,
măsline conservate, mezeluri, murături, supe,
ulei de măsline.
39 Transport cu camionul.
43 Cafenele-restaurant, restaurante,
restaurante (servirea mesei), restaurante cu
servire rapidă (snack-baruri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06395
(151) 06.09.2010
(732) S.C. KLIM INVEST S.A., B-dul.

Bucureşti nr. 25, Jud. Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

NORDIA VOD 30 BAUTURA
SPIRTOASA
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  (531) Clasificare Viena:030108;
030116;
260418;
270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06417
(151) 07.09.2010
(732) PR & MEDIA STRATEGIES

GROUP S.R.L., Str. Nicolae
Bălcescu nr. 1, ap. 72, judeţul
H u n e d o a r a ,  H U N E D O A R A
ROMANIA 

(540)

Festivalul de muzică clasică TOAMNA
MUZICALĂ HUNEDOREANA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06418
(151) 07.09.2010
(732) PR & MEDIA STRATEGIES

GROUP S.R.L., Str. Nicolae
Bălcescu nr. 1, ap. 72, judeţul
H u n e d o a r a ,  H U N E D O A R A
ROMANIA 

(540)

Festivalul de film turistic TOUR IMAGE
FILM FEST

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06396
(151) 06.09.2010
(732) ISTRATE GABRIEL MIHAI, Str.

Cloşca nr.3, bl. Ps 11A, ap.3, judeţul
Galaţi,, GALAŢI ROMANIA 

(540)

SHIFT (Schimbare)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06397
(151) 06.09.2010
(732) S.C. LIBRA BANK S.A., Str.

Semilunei nr. 4-6, sector 2, 020797,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

16 Card bancar (tipizat).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06398
(151) 08.09.2010
(732) FULOP LADISLAU, Str. Kossuth

Lajos nr. 17, judeţul Covasna,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

VILA ALPIN COMANDĂU

(591) Culori revendicate:verde (pantone
369), albastru (pantone 324)

  
(531) Clasificare Viena:050101;
060104;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară în special
cazare în vile; camping; servicii hoteliere,
rezervare de spaţii de cazare temporară;
cafenele-restaurant; servicii de baruri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06399
(151) 07.09.2010
(732) S.C. VALEA MARE SANOFRUT

S.R.L., Str. Baracie nr. 544, Jud.
Argeş, 117805, VALEA MARE
PRAVAT ROMANIA 

(540)

Valea Mare direct din natură

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

  
(531) Clasificare Viena:050315;
050721;
270511;
290115;  
(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.
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.
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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 06400
(151) 07.09.2010
(732) FENIX-ZAN SECURITY S.R.L.,

Str. Baba Novac nr. 3, Complex
Agroalimentar şi Centrul de Afaceri
Piaţa Gloria, Spaţiul Fenix-Zan,
parter, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FENIX-ZAN SECURITY BUCUREŞTI
S.R.L.

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport valori monetare.
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06404
(151) 07.09.2010
(732) S.C. GROOVE HOUR S.R.L., B-dul

Alex. Lăpuşneanu Nr. 73, Bl. LV3,
Ap. 13, Judeţul Constanţa, 900196,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

iTour

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

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

clase:
16 Publicaţii, reviste, pliante, broşuri;
materiale tipărite, cărţi, afişe, albume,
almanahuri, reprezentări grafice, periodice,
prospecte, tipărituri, ghiduri, reviste; materiale
promoţionale şi publicitare cuprinse în această
clasă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de promovare şi de
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informare; servicii de promovare şi de
informare în domeniul turismului; servicii de
redactare, editare; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare; afişaj; difuzare de anunţuri
publicitare; redactare de texte publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de publicare şi
publicare on-line; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile;
organizarea de târguri şi expoziţii în scop
educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06405
(151) 07.09.2010
(732) S.C. INEXDOR S.R.L., Str. Parcului

nr. 20, Jud. Braşov, , FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

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

(540)

INEXDOR ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde

  

(531) Clasificare Viena:050106;
270508;
270511;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06406
(151) 07.09.2010
(732) S.C. INEXDOR S.R.L., Str. Parcului

nr. 20, Jud. Braşov, FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

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

(540)

INEXDOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06407
(151) 07.09.2010
(732) S.C. INEXDOR S.R.L., Str. Parcului

nr. 20, Jud. Braşov, , FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

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

(540)

www.inexdor.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06415
(151) 07.09.2010
(732) S.C. ILCOST PROD S.R.L., Str.

Timiş nr. 23A,, 1100, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

FALLE

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole
pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06408
(151) 07.09.2010
(732) S.C. BLACH DOM PROFIL S.R.L.,

Str. Forjei nr. 9, Jud. Braşov, ,
FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

BLACH DOM profil

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:070311;
270515;
290101;  
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(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.
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 06409
(151) 07.09.2010
(732) S.C. BLACH DOM PROFIL S.R.L.,

Str. Forjei nr. 9, Jud. Braşov,
FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

BLACH DOM PROFIL

  
(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.
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 06410
(151) 07.09.2010
(732) S.C. BLACH DOM PROFIL S.R.L.,

Str. Forjei nr. 9, Jud. Braşov,
FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

www.blachdomprofil.ro

  
(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.
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
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mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06416
(151) 07.09.2010
(732) S.C. WINSTAR COM S.R.L., Str.

Silvia nr. 24, sector 2,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BOTTICELLI CAFFE & SHOP

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:241725;
260418;
270515;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică; servicii de cafenea, restaurant,
baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06411
(151) 07.09.2010
(732) S.C. BLACH DOM PROFIL S.R.L.,

Str. Forjei nr. 9, Jud. Braşov,
FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

ACOPERIM CUM NUMAI NOI STIM

(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.
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 06419
(151) 07.09.2010
(732) ASOCIATIA CULTURALA

DEVART, Aleea Neptun, bl. 37, ap.
48, judeţul Hunedoara, DEVA
ROMANIA 

(540)

Festivalul de film DRACULA NIGHTS
AT CORVINILOR CASTLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06421
(151) 07.09.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

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

(540)

Aquatique Kids

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06422
(151) 07.09.2010
(732) NASOKU SIMONA, Aleea Masa

Tăcerii, bl. C, sc. 1, et. 1, ap. 9, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KINETOMEDICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale servicii de kinetoterapie,
gimnastică medicală, fizioterapie, masaj. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06412
(151) 07.09.2010
(732) S.C. EUROPLAST S.R.L., Calea

Bucureşti, bl. G9, et. 4, ap. 13, Jud.
D â m b o v i ţ a ,  T Â R G O V IŞT E
ROMANIA 

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

(540)

HADRES

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270502;
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.
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.
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06424
(151) 07.09.2010
(732) S.C. ARM MAXIM PROTECTION

S.R.L., B-dul Ion Mihalache nr. 313
C, bl. 4, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

G ARM MAXIM PROTECTION

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:240115;
270521;
290112;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei; activităţi de investigaţii şi
protecţia bunurilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06413
(151) 07.09.2010
(732) S.C. INSERV S.A., Str. Europa nr.

53, Judeţul Maramureş, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

INSERV INSTAL INSERV HOLDING

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:260302;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor



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

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06425
(151) 07.09.2010
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ZOOMAGIA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Lese pentru animale de companie.
21 Cuşti pentru animale de companie.
28 Jucării pentru animale de companie.
31 Hrană şi nisip pentru animale de companie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 18,21,28,31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de magazin.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a animalelor de companie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06426
(151) 07.09.2010
(732) S.C. ALYA TEKSTIL TURIZM

TICARET & SANAYII ROMÂNIA
S.R.L., Str. Zimbrilor nr. 4, bl. 16, sc.
1, et. 3, ap. 24, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LASHEZ

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06436
(151) 07.09.2010
(732) DOBROTA CRISTIAN-BOGDAN,

Şos. Alexandria nr. 1, sc. 5, et. 2, ap.
111, sector 5, 051521, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

www.eco-iluminat.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
export-import; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; consultantă profesională în
afaceri; difuzarea de anunţuri publicitare;
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distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane); informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori;
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă;preţ (servicii de comparare a
preţurilor);prezentare de produse; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; sfaturi
comerciale (informaţii şi sfaturi comerciale )
pentru consumatori; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06435
(151) 07.09.2010
(732) DOBROTA CRISTIAN-BOGDAN,

Şos. Alexandria nr. 1, sc. 5, et. 2, ap.
111, sector 5, 051521, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

www.animal-vet.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
export-import; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; consultantă profesională în
afaceri; difuzarea de anunţuri publicitare;
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane); informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori;
prelucrare administrativă de comenzi de

marfă; preţ (servicii de comparare a
preţurilor);prezentare de produse; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; sfaturi
comerciale (informaţii şi sfaturi comerciale )
pentru consumatori; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06427
(151) 07.09.2010
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., B-dul Ficusului nr.
44A, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Orchestra Nationala de Radio

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06428
(151) 07.09.2010
(732) PROFEANU VIRGIL ,  Str.

Pădurarilor nr. 72-74, sector 6,
062358, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VP holding

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

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270511;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06438
(151) 07.09.2010
(732) S.C. X-SCAPE MUSIC S.R.L., Str.

Intrarea 1 Decembrie 1918, nr. 40, Sat
Roşu, Jud. Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)
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SCUBALIBRE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:260106;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Cuţite, foarfece pentru scufundări,
linecutter.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
echipamente şi accesorii pentru scufundări
incluse în această clasă.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv servicii de comerţ online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06429
(151) 07.09.2010
(732) PROFEANU VIRGIL ,  Str.

Pădurarilor nr. 72-74, sector 6,
062358, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Metropolis group

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7460C), roşu (pantone 485C), negru
(pantone black)

  
(531) Clasificare Viena:260401;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜



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

(210) M 2010 06430
(151) 07.09.2010
(732) PROFEANU VIRGIL ,  Str.

Pădurarilor nr. 72-74, sector 6,
062358, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Alter Ego group

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7460C), roşu (pantone 485C), negru
(pantone black)

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270511;
270515;
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.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06439
(151) 07.09.2010
(732) S.C. MARINCOM COMPANY

S.R.L., Bdul. Tomis nr. 66, et. 1,
Judeţul Constanţa, CONSTANTA
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

Taina Deltei

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru,
maro, gri, bleu

  
(531) Clasificare Viena:060301;
090110;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06431
(151) 07.09.2010
(732) PROFEANU VIRGIL ,  Str.

Pădurarilor nr. 72-74, sector 6,
062358, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

All Consulting group

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7460C), roşu (pantone 485C), negru
(pantone black)

  
(531) Clasificare Viena:260103;
270512;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06432
(151) 07.09.2010
(732) SAMSON STEFAN DORU, Str.

Dezrobirii nr. 52, judeţul Constanţa, ,
EFORIE SUD 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)

SAMSON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06433
(151) 07.09.2010
(732) IANCU MORAD, Calea 13

Septembrie nr. 105, bl. 101, ap. 34,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
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LUXURY AESTHETICS

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:250113;
270512;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
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 06434
(151) 07.09.2010
(732) S.C. MARSELETT S.R.L., Str.

Siretului, nr. 99,, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

CRISSPAN

  
(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 06437
(151) 07.09.2010
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

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

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

(540)

ENERGIZER

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020116;
020316;
270508;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi pentru alimente; coloranţi pentru
băuturi şi bere; caramel (colorant alimentar);
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malţ caramelizat; coloranţi pentru unt; glazuri
(straturi de acoperire); coloranţi pentru
lichioruri; zahăr ars (colorant alimentar);
şofran (colorant).
3 Produse aromatice (uleiuri esenţiale); uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri eterice; esenţa de
mentă (uleiuri esenţiale); ulei de migdale;
esenţa de pergamute; ulei de trandafir.
29 Grăsimi alimentare; gelatină şi geluri de uz
alimentar; amestecuri cu conţinut de grăsime
pentru tartine; arahide preparate şi unt de
arahide; băuturi pe baza de lapte; brânzeturi,
bulion şi preparate pentru obţinerea
bulionului; chipsuri; grăsime de cocos; ulei,
nuci şi unt de cocos; coji de fructe; fructe
confiate; conserve de fructe şi legume;
crochete alimentare; frişcă; jeleuri şi pulpă de
fructe; gemuri; iaurt; jeleuri comestibile;
produse lactate; lapte; lapte bătut; lapte de
soia; margarină; marmelade; măsline şi ulei de
măsline; ulei de palmier; piure de mere şi
roşii; supe şi preparate pentru supe de legume;
proteine pentru alimentaţie umană; ulei de
rapiţă; suc de roşii pentru gătit; smântână;
sucuri de legume pentru gătit; supe de carne
concentrate; uleiuri comestibile; unt; cremă de
unt; unt de cacao; fructe zaharisite.
30 Preparate de cofetărie pe baza de arahide;
preparate aromatice de uz alimentar; arome
altele decât uleiurile esenţiale; arome pentru
prăjituri altele decât uleiurile esenţiale; arome
pentru băuturi; băuturi pe baza de cacao, de
cafea, de ceai, de ciocolată; biscuiţi;
bomboane; brioşe; budinci; cacao şi produse
din cacao; cafea şi arome de cafea; caramele;
gustări pe baza de cereale; preparate din
cereale; cereale uscate şi fulgi de cereale;
chifle; ciocolată, clătite; condimente; drajeuri
romboidale, turtă dulce; dulciuri; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; esenţe
pentru alimentaţie cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale; faină şi
mâncăruri pe baza de faină; fondante; frişcă şi
produse pentru stabilizat frişca; fursecuri;

gumă de mestecat; iced tea; îndulcitori
naturali; îngheţată; ingheţată de iaurt; lianţi
pentru ingheţată; prafuri/ pentru îngheţata;
jeleuri de fructe; ketch-up; cacao cu lapte;
cafea cu lapte; lapte şi ciocolata cu lapte;
mentă pentru utilizare în cofetărie şi
bomboane de mentă; mirodenii şi condimente;
muesli; pâine şi produse de panificaţie;
patiserie; pişcoturi, pizza; plăcinte; arome şi
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri;
prăjituri şi prafuri pentru prăjituri; prăjiturici
uscate; praline; pricomigdale; produse de
cofetărie; produse de frăgezit carnea; salate si
sosuri pentru salate; sandvişuri; şerbeturi; sos
picant de soia, sosuri condimente; tarte;
tortillas; vanilie; arome şi înlocuitori de
vanilie; vanilină; zarzavaturi conservate.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice forma de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06440
(151) 07.09.2010
(732) UDVARHELYI HIRADO S.R.L.,

Str. Sântimbru, nr. 17, ap. 5, jud.
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

UDVARHELYI Hirado

(531) Clasificare Viena:270504;
270515;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06460
(151) 08.09.2010
(732) ROCHE ROMANIA S.R.L., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate-Turnul De Sud, et. 4A, 5 şi 6,
sector 1, 013702, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fă PASul corect: Controlează
DI A B E T U L !  P A S  P RE VE NŢ I E
AUTO-MONITORIZARE, STIL DE
VIAŢĂ

  
(531) Clasificare Viena:020919;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, produse sanitare de
uz medical, substanţe dietetice de uz medical.
10 Dispozitive medicale (aparate şi
instrumente medicale).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06461
(151) 08.09.2010
(732) S.C. ANTENA 2 S.A., Bdul Ficusului

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

(540)

INTERVIURILE LUI
CONDURATEANU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06462
(151) 08.09.2010
(732) S.C. ANTENA 2 S.A., Bdul Ficusului

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

(540)

SEFU' PAPADIILOR

  
(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
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promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06463
(151) 08.09.2010
(732) S.C. ANTENA 2 S.A., Bdul Ficusului

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

(540)

NIMIC IMPORTANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 06464
(151) 08.09.2010
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROMSTAL TRENDS & IDEAS
BATHROOM CONCEPT STORE

  
(531) Clasificare Viena:241725;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06441
(151) 08.09.2010
(732) S.C. MINEXFOR S.A., Str. Titu

Maiorescu nr 2, judeţul Hunedoara,
330054, DEVA ROMANIA 

(540)

PERLA APUSENILOR

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
32 Apă minerală. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06447
(151) 08.09.2010
(732) AFC SAGEATA NAVODARI, Str.

Constanţei nr. 11, judeţul Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(540)
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ASOCIATIA FOTBAL CLUB
SAGEATA NAVODARI 2010

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:010104;
210301;
241511;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 06465
(151) 08.09.2010
(732) S.C. ALLIANTZ TC COM S.R.L.,

Str. Cernişoara nr. 97, sector 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)

K'ale Door Handles CYLINDER

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270524;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06448
(151) 08.09.2010
(732) S.C. IDOL PRODUCTION S.R.L.,

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

(540)

MISS

(591) Culori revendicate:roşu, alb
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(531) Clasificare Viena:020316;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; emisiuni radio-tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06466
(151) 08.09.2010
(732) MIHAILA AUGUSTIN, Str. Bucegi

138, sc. A, ap. 21, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

MAGICIANUL AUGUSTIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Spectacole de divertisment, evenimente
sociale şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06442
(151) 08.09.2010
(732) S.C. GROOVE HOUR S.R.L., B-dul

Alex. Lăpuşneanu Nr. 73, Bl. LV3,
Ap. 13, Judeţul Constanţa, 900196,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Labyrinthum

  
(531) Clasificare Viena:260116;
260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, reviste, pliante, broşuri;
materiale tipărite, cărţi, afişe, albume,
almanahuri, reprezentări grafice, periodice,
prospecte, tipărituri, ghiduri, reviste; materiale
promoţionale şi publicitare cuprinse în această
clasă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de publicare şi
publicare on-line; exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile;
organizarea de târguri şi expoziţii în scop
educativ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06467
(151) 08.09.2010
(732) C&D MANAGEMENT AND

ACCOUNTING S.R.L. ,  Str.
Maicaneşti nr. 59A, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

blox administrator

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

  
(531) Clasificare Viena:180112;
270502;
270503;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06468
(151) 08.09.2010
(732) S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 60,
et. 2, camera 1, axele A-B, Stâlpii
11-16, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VENESSE spray Gel efervescent
Răcoritor Împotriva oboselii picioarelor
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(591) Culori revendicate:verde, bleu,
albastru închis, bej

  
(531) Clasificare Viena:011521;
020919;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Spray pentru picioare obosite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06443
(151) 08.09.2010
(732) S.C. SHOPPING CENTER

HOLDING S.R.L., Str. C.A.Rosetti
nr. 5, corp A, parter, cam. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORADEA SHOPPING CITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 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; aceste servici
pot fi asigurate de magazine en gross sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06444
(151) 08.09.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MESTERUL MECANIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06449
(151) 08.09.2010
(732) S.C. MEDIMPACT S.A., Str. I.C.

Brătianu 24, judeţul Sibiu, 551003,
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)

Medimpact

  
(531) Clasificare Viena:270501;
270509;  



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

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

18 Articole din piele şi imitaţii de piele; genţi;
portofele; portmonee; poşete; valize; borsete;
genţi de voiaj; rucsacuri; ghiozdane; sacoşe;
tocuri pentru instrumente de birou; penare;
tocuri pentru ochelari (etui); mape de birou;
coperţi pentru albume, agende, carnetele; huse
pentru calculator, huse pentru telefon, huse
pentru mobilier, huse auto; huse şi invelitori
pentru aparate şi obiecte folosite în diferite
sporturi; produse din piele şi imitaţie de piele
pentru echitaţie: şei pentru agrement, sărituri,
dresaj, anduranţă, treking, ponei, western;
harnaşamente cum sunt fraie, dârlogi,
căpestre, curele scăriţă, chingi, pentru călărie
şi pentru atelaje; bice, curele; tolbe pentru
agăţat de şa sau pentru motociclete; apărători
de cap pentru cai; valtrapuri; glezniere şi
genunchiere pentru cai şi ponei; glugă şi
cureluşe pentru şoimi; lese, hamuri şi botniţe
pentru câini; articole din piele şi imitaţie de
piele pentru vânătoare şi pescuit, tolbe, genţi
de muniţie, cartuşiere, curele de armă, huse şi
tocuri pentru toate tipurile de arme, huse
pentru undiţe, genţi pentru instrumente de
pescuit, scaunele tripod, huse şi tocuri pentru
cuţite şi bricege.
25 Articole de încălţăminte; încălţăminte
casual şi de lux pentru femei, bărbaţi, copii;
mocasini; încălţăminte militară şi de protecţie
din piele, înlocuitori, cordură, pânză;
încălţăminte sport; încălţăminte pentru
vânătoare şi pescuit; încălţăminte pentru
echitaţie, cizme, ghete, jambiere, apărători;
şireturi; curele; articole de îmbrăcăminte;
îmbrăcăminte din piele (apărători pantaloni,
veste); articole pentru acoperirea capului;
şepci şipălării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06445
(151) 08.09.2010
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVENTURI IN ROMA ANTICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06450
(151) 08.09.2010
(732) MENDEA FANEL, Str. Ulmului nr.

15, 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)

Mendea

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

clase:
18 Articole din piele şi imitaţii de piele; genţi;
portofele; portmonee; poşete; valize; borsete;
genţi de voiaj; rucsacuri; ghiozdane; sacoşe;
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tocuri pentru instrumente de birou; penare;
tocuri pentru ochelari (etui); mape de birou;
coperţi pentru albume, agende, carnetele; huse
pentru calculator, huse pentru telefon, huse
pentru mobilier, huse auto; huse şi invelitori
pentru aparate şi obiecte folosite în diferite
sporturi; produse din piele şi imitaţie de piele
pentru echitaţie: şei pentru agrement, sărituri,
dresaj, anduranţă, treking, ponei, western;
harnaşamente cum sunt fraie, dârlogi,
căpestre, curele scăriţă, chingi, pentru călărie
şi pentru atelaje; bice, curele; tolbe pentru
agăţat de şa sau pentru motociclete; apărători
de cap pentru cai; valtrapuri; glezniere şi
genunchiere pentru cai şi ponei; glugă şi
cureluşe pentru şoimi; lese, hamuri şi botniţe
pentru câini; articole din piele şi imitaţie de
piele pentru vânătoare şi pescuit, tolbe, genţi
de muniţie, cartuşiere, curele de armă, huse şi
tocuri pentru toate tipurile de arme, huse
pentru undiţe, genţi pentru instrumente de
pescuit, scaunele tripod, huse şi tocuri pentru
cuţite şi bricege.
25 Articole de încălţăminte; încălţăminte
casual şi de lux pentru femei, bărbaţi, copii;
mocasini; încălţăminte militară şi de protecţie
din piele, înlocuitori, cordură, pânză;
încălţăminte sport; încălţăminte pentru
vânătoare şi pescuit; încălţăminte pentru
echitaţie, cizme, ghete, jambiere, apărători;
şireturi; curele; articole de îmbrăcăminte;
îmbrăcăminte din piele (apărători pantaloni,
veste); articole pentru acoperirea capului;
şepci şipălării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06446
(151) 08.09.2010
(732) S.C. SEPCO ONLINE S.R.L., Calea

Floreasca nr. 169 A, Corp A, et. 4,
B i r o u l  V 8 4 . 4 3 ,  s e c t o r  2 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UN PITIC, UN GENIU MIC !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06469
(151) 08.09.2010
(732) S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.,

Str. Uzinei nr. 1, jud. Argeş, 115400,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră şi
părţile lor componente precum şi accesoriile
aferente acestora; aparate de locomoţie
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii în
scop comercial, publicitar, de promovare.
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;
crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06470
(151) 08.09.2010
(732) S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.,

Str. Uzinei nr. 1, jud. Argeş, 115400,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

bautozar

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră şi
părţile lor componente precum şi accesoriile
aferente acestora; aparate de locomoţie
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii în

scop comercial, publicitar, de promovare.
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;
crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06452
(151) 08.09.2010
(732) PARTENIE COSTEL, Str. Intrarea

Învingătorilor nr. 27B, ap. 17, sector
3, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEREMIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06471
(151) 08.09.2010
(732) S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.,

Str. Uzinei nr. 1, jud. Argeş, 115400,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

Cel mai bun târg
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră şi
părţile lor componente precum şi accesoriile
aferente acestora; aparate de locomoţie
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii în
scop comercial, publicitar, de promovare.
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;
crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06453
(151) 08.09.2010
(732) S.C. ALKA CO S.R.L., Şos.

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

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

(540)

Alfers

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
mov, portocaliu, bej, violet

(531) Clasificare Viena:020915;
260409;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Napolitane; biscuiţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06472
(151) 08.09.2010
(732) S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.,

Str. Uzinei nr. 1, jud. Argeş, 115400,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:180108;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră şi
părţile lor componente precum şi accesoriile
aferente acestora; aparate de locomoţie
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii în
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scop comercial, publicitar, de promovare.
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;
crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06454
(151) 08.09.2010
(732) S.C. PRIMORA-MODERA S.R.L.,

Str. Despina Doamna nr. 40, judeţul
Argeş, CURTEA DE ARGEŞ
ROMANIA 

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

(540)

NO COMMENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06455
(151) 08.09.2010
(732) A S O C I A T I A  R O A D E L E

PAMANTULUI, Str. 13 Decembrie,
nr. 48, Jud. Braşov, BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

TÂRGUL ROADELE PĂMÂNTULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2010 06456
(151) 08.09.2010
(732) S.C. IMAGELINE S.R.L., Str.

Bethlen Gabor nr. 55, Jud. Harghita,
535600, ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

(540)

imageline

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
158C), negru (pantone black)

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

clase:
16 Publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE  BOPI 9/2010
 din data de 9.09.2010

Referitor Depozit National M 2010 /6048 publicat in BOPI 8/ din data de 26.08.2010

dintr-o eroare materiala s-a publicat in mod eronat denumirea marcii green corect fiind

ALPHA green conform reproducerii de mai jos pentru aceasta s-a trimis solicitantului si

o notificare rectificativa.

___________________ _______________________
______________________________________________________

Dintr-o regretabila eroare materiala s-a constatat ca depozitul M 2003/773 avand
numarul de  marca 56043  titular  SC FAR EAST GRUP SRL s-a publicat in mod eronat
in listele cu cereri publicate din 30.07.2010 aceasta marca fiind RESPINSA. 
Starea dosarului in baza de date este RESPINS astfel nu este valabila perioada de
opozitie,observatie) pentru aceasta marca gresit publicata.
_____________________________________
___________________________________________________

Referitor DN 2072/2010 dintr-o eroare s-a publicat in lista din 10.05.2010 CORECT
fiind publicarea acesteia in listele cu cereri publicate din data de 9.09.2010 pentru care
va incepe perioada de opozitii(observatii).
_____________________________________ __________________  




