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(210) M 2012 07244
(151) 28.11.2012
(732) CARESTA BAGS S.R.L., LOC.

DAIA ROMANA, Str. Principală nr.
957, judeţul Alba, , SEBES
ROMANIA 

(540)

CARESTA

 
(531) Clasificare Viena:030301; 030315;

270508; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18  Articole din piele şi imitaţii din piele;
geamantane şi valize; genţi, curele, portofele
din piele.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07628
(151) 28.11.2012
(732) VOLOCARU ALECSANDRU, Str.

Hagi Chiriac, bl. 79, sc. D, ap. 1,
judeţul Vaslui, 730120, VASLUI
ROMANIA 

(540)

VASLUIUL ÎŢI APARŢINE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru computere.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
material didactic sau pentru învăţământ (cu

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transportul; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de proiectare şi dezvoltare
hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07677
(151) 28.11.2012
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos. Alexandriei

nr. 42, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

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

(540)

RoStar RoCoffee Biscuiţi cu scorţişoară

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

  
(531) Clasificare Viena:080112; 110304;

250119; 270509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07684
(151) 28.11.2012
(732) S.C. SUD EST GROUP S.R.L., Şos

Râmnicu Sărat nr. 88, judeţul Brăila,
810166, BRAILA ROMANIA 

(540)

SUD EST GROUP SAC DIN
POLIETILENA CU PERFORATII

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

270515; 270524; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Sacoşe şi pungi din polietilenă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07698
(151) 28.11.2012
(732) S.C. Z EXECUTIVE HOTEL

S.R.L., Str. Ion Nistor nr. 4, et. 1,
modul M1B, sector 3, 030041,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. MC SUSHI S.R.L., Str. Ion
Nistor nr. 4, et. 1, modul M14A, sector
3, 030041, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

panoramic lounge SILK by Z

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

  (531) Clasificare Viena:260118; 270503;
270510; 270512; 270515; 290114;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07678
(151) 28.11.2012
(732) C R I S T I A N  A L E X A N D R U

MINCULESCU, Str. Barierei nr. 13
C, 010943, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CRISTI MINCULESCU
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07685
(151) 28.11.2012
(732) V L A S C E A N U  C R I S T I A N

CATALIN, Aleea Nicolae Iorga nr. 4,
bl. A47, sc. 1, ap. 5, judeţul Dolj,
200016, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

1*
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(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

 
(531) Clasificare Viena:240113; 241703;

260517; 270712; 270724; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; servicii de broadcasting
via internet, transmiterea prin internet sau în
cadrul unor reţele de calculatoare a
informaţiilor, imaginilor, capturilor video şi
oricăror alte tipuri de date transmisii de
mesaje, date şi alte tipuri de informaţii prin
internet; punerea la dispoziţia utilizatorilor
oricăror website-uri pentru transmiterea
mesajelor şi comentariilor, inclusiv
transmiterea de imagini, capturi audio, video,
mesaje text, jocuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;
crearea şi menţinerea de website-uri.
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 2012 07686
(151) 28.11.2012
(732) S.C. DONI INTERNATIONAL

GALAXY S.R.L., Cartier Tudor
V l a d i m i r e s c u ,  S t r .  T u d o r
Vladimirescu nr. 26, bl. DONI, sc. A,
et. 1, ap. 2, judeţul Argeş, 110188,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. DONI INTERNATIONAL GALAXY
S.R.L.

(591) Culori revendicate:grena, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261121;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export; administraţie comercială;
lucrări de birou, inclusiv administrare
business.
39 Transport; transport intern şi internaţional;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; organizarea de călătorii;
casă de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07691
(151) 28.11.2012
(732) BURUIANA AUREL, Jud. Arad, ,

SAT. FIRITEAZ ROMANIA 
(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

TREI PURCEI OBRAZNIC DE
GUSTOS

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

30 Alimente făinoase, plăcinte, clătite,
colţunaşi simpli şi cu diferite umpluturi, paste
făinoase, pizza, spaghete, produse de patiserie
şi cofetărie, arome, sosuri, condimente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07679
(151) 28.11.2012
(732) C R I S T I A N  A L E X A N D R U

MINCULESCU, Str. Barierei nr. 13
C, 010943, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Buna seara prieteni

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07680
(151) 28.11.2012
(732) GEORGE OGARARU, Str. Iordache

Golescu nr. 10, bl. 29, sc. 1, et. 7, ap.
27, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI
SPORT GEORGE OGĂRARU

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:031305; 250702;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07699
(151) 28.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

VREDNIC BONO - DE NĂDEJDE
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

6 Folii metalice pentru ambalare şi
împachetare; folii din aluminiu; folii metalice
pentru ambalare şi împachetare; folie de
aluminiu; mânere metalice pentru mături.
7 Aspiratoare, furtun de aspiratoare, perii de
aspirator, accesorii pentru aspiratoare de praf
destinate pulverizării odorizantelor şi
dezinfectantelor.
16 Saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic; pungi de ambalaj din hârtie sau
material plastic; folii din material plastic
pentru ambalaj; plastic (materiale pentru
modelare); folii cu bule de aer, din material
plastic, pentru ambalarea sau condiţionarea
mărfurilor; foi din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare.
20 Recipiente de ambalare din material
plastic; cozi pentru mături. 
21 Ustensile de menaj; pahare din plastic sau
hârtie; ligheane; recipiente pentru menaj sau
bucătărie; ustensile şi recipienţi pentru menaj
sau bucătărie; bureţi de menaj; cârlige de rufe;
cârlige pentru perdele; mături; mopuri; găleţi
pentru mopuri; ştergătoare de mobilă, perii de
curăţat; perii de orice fel.
22 Saci de orice fel; saci de rufe; frânghii,
sfori, prelate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07692
(151) 28.11.2012
(732) NICULINA GAVRIL, Str. Ştefan

Negulescu nr. 6A, sector 1, 011653,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

APILIFE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă; miere, propolis în scop
nutriţional (produs apicol) sirop de melasă;
drojdie, oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
32 Bere; bere din miere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor; băuturi
nealcoolice din miere şi/sau alte produse
apicole.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin
din miere, lichior cu miere şi/sau alte produse
apicole.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou;organizare de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07693
(151) 28.11.2012
(732) IACOBAN DRAGOS, Str. Gaetano

Donizetti nr. 3, et. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCURESTI

(540)

dentident
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii de asistenţă
medicală oferite de o clinică dentară; servicii
stomatologice, tehnică dentară, radiologie
dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07681
(151) 28.11.2012
(732) FRANCISC-ŢURCANU HORIA,

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) FRANCISC-ŢURCANU ELENA,
Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22G,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRIZA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07694
(151) 28.11.2012
(732) STANCIU BOGDAN IOAN, Bd.

Timişoara nr. 49, bl. CC6, sc. A, ap.
31, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRO VITA BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260114;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie.
44 Servicii de psihologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07700
(151) 28.11.2012
(732) VETRICI MARIUS, Str. Maşina de

Pâine nr. 12, bl. OD39, sc.A, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.(Solicităm protecţie
pentru toate serviciile incluse în această
clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07682
(151) 28.11.2012
(732) PIRPILIU STEFAN-DANIEL, Şos.

Olteniţei nr. 257P, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Jurnal de Dreapta ziarul românilor de
dreapta

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:070510; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; ziar
periodic săptămânal de informare şi dezbatere;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; 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 2012 07695
(151) 28.11.2012
(732) C O F I N  M A N A G E M E N T

CORPORATION S.R.L., B-dul. I.C.
Brătianu nr. 29-33, et. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Mantrap eat. drink. stare.

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

  
(531) Clasificare Viena:090314; 270515;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; activităţi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07701
(151) 28.11.2012
(732) IORGA LEONARD, Str. Izvorul

Mureşului nr. 3, bl. D23, sc. C, ap. 26,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PACT LEO IORGA-LIO-

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii oferite de o formaţie muzicală,
organizarea de evenimente muzicale,
divertisment, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07696
(151) 28.11.2012
(732) ATELIERE FARA FRONTIERE,

B-dul. Basarabia nr. 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REMESH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Huse laptop.
16 Mape, huse (articole papetărie), notebook.
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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 9,16,18, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07687
(151) 28.11.2012
(732) AVRAM MARCEL ADRIAN, Str.

Pescarilor bl. A10, et. 2, ap. 11,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

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

(540)

QBeauty

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

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

clase:
3 Cosmetice, preparate cosmetice pentru
slăbire şi înfrumuseţare, produse cosmetice de
îngrijire a pielii, produse cosmetice pentru
bronzare.
8 Trusa pentru cosmetice, ustensile cosmetice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3 şi 8 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; vânzare
on-line cu referire la produsele din clasele 3 şi
8.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii de consultanţă în domeniul
îngrijirii frumuseţii; servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07683
(151) 28.11.2012
(732) S.C. SUD EST GROUP S.R.L., Şos

Râmnicu Sărat nr. 88, judeţul Brăila,
810166, BRAILA ROMANIA 

(540)

Sud Est Group AMBALAJ DIN
POLIETILENA CU PERFORATII

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

270515; 270524; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Sacoşe, pungi din polietilenă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07697
(151) 28.11.2012
(732) LUNGU MIHAI LUCIAN, Şos.

Colentina nr. 15, bl. R 25, sc. B, et. 9,
ap.  82,  sector 2,  021154,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LAW CENTER Rapid, legal, eficient.

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07702
(151) 28.11.2012
(732) IORGA PAUL ALEXANDRU, Str.

Izvorul Mureşului nr. 3, bl. D23, sc. C,
ap 26, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

YAP Iorga Paul Alexandru & EFIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii oferite de o formaţie muzicală,
organizarea de evenimente muzicale,
divertisment, activităţi culturale, activităţi
oferite de un studio de muzică, producţie
muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07703
(151) 28.11.2012
(732) IORGA LEONARD, Str. Izvorul

Mureşului nr. 3, bl. D23, sc. C, ap. 26,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IORGA' S HOUSE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii oferite de o pensiune, cazare
temporară, alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, bar. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07688
(151) 28.11.2012
(732) AVRAM MARCEL ADRIAN, Str.

Pescarilor bl. A10, et. 2, ap. 11,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

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

(540)

Q Life

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010105; 261112;

270503; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comercial, publicitar şi de promovare.
36 Afaceri financiare; colectarea de fonduri de
binefacere.
41 Organizarea şi conducerea de conferinţe,
seminarii, congrese în domeniile medical şi de
nutriţie.
42 Activitate şi servicii ştiinţifice şi de
cercetare în domeniul medical şi farmaceutic.
44 Servicii medicale; servicii de psihologie,
consultanţă în domeniul medical; asistenţă
medicală.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de primire, îngrijire pentru persoanele
aflate în nevoi (supraveghere).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07689
(151) 28.11.2012
(732) AVRAM MARCEL ADRIAN, Str.

Pescarilor bl. A10, et. 2, ap. 11,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

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

(540)

Q NUTRITION
(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,

verde
 (531) Clasificare Viena:050315; 270507;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive şi alimente dietetice
(de uz medical), alimente pentru sugari, aditivi
nutritivi pentru uz medical, băuturi dietetice
de uz medical, ceai medicinal, substanţe de uz
medical dietetice, pâine pentru diabetici,
infuzii medicinale, întăritoare (medicamente),
lăptişor de matcă de uz medical, laxative,
lecitină de uz medical.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 5 şi 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; vânzare
on-line cu referire la produsele din clasele 5 şi
30.
44 Servicii medicale şi consultanţă în nutriţie.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07690
(151) 28.11.2012
(732) AVRAM MARCEL ADRIAN, Str.

Pescarilor bl. A10, et. 2, ap. 11,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

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

(540)

Q Stem

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260116; 261113;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Celule stem pentruuz medical.
44 Servicii de recoltare de celule stern,
servicii de terapie cu celule stern, servicii
banking de stocare de celule stem, servicii
medicale, servicii de igienă şi de îngrjire a
frumuseţii pentru oameni, servicii de estetică
chirurgicală, consultanţă în domeniul medical
şi farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜




