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M|rci publicate 17.05.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

03140
10.05.2013 S.C. GALLPRINT S.R.L. Gall TROPHY

2 M 2013
03211

10.05.2013 S.C. SAMSON INVESTITII S.A. count !

3 M 2013
03236

10.05.2013 S.C. HUMI S.R.L. HUMI

4 M 2013
03238

10.05.2013 S.C. EUROSOFT IT PRO
EXPERT S.R.L.

AdP expert

5 M 2013
03239

10.05.2013 CARUNTU ADRIANA NEW SIN PEPPER LOUNGE CAFE

6 M 2013
03240

10.05.2013 ANDREI SAMOIL ACADEMIA 1,61

7 M 2013
03241

10.05.2013 P.F.A. SZINAY DOROTTYA
NOEMI

DOROTHY NAILS

8 M 2013
03242

10.05.2013 MIHAIL EDUARD ANDREIANU YO' MAMA!

9 M 2013
03244

10.05.2013 S.C. UNIVERSAL MUSIC
ROMANIA S.R.L.

MEGA MUSIC

10 M 2013
03245

10.05.2013 S.C. UNIVERSAL MUSIC
ROMANIA S.R.L.

RADIO GETMUSIC

11 M 2013
03246

10.05.2013 INTREPRINDERE INDIVIDUALA
UNGURENUS MIHAIL

Livada Bunicului bog|Ûii din livada
bunicului

12 M 2013
03247

10.05.2013 OLARIU IULIANA CRISTINA WOMANLY

13 M 2013
03248

10.05.2013 OLARIU IULIANA CRISTINA HOPS

14 M 2013
03249

10.05.2013 OLARIU IULIANA CRISTINA IASSMIN

15 M 2013
03250

10.05.2013 OLARIU IULIANA CRISTINA CAMELOT

16 M 2013
03251

10.05.2013 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

MALITA

17 M 2013
03252

10.05.2013 S.C. CD PRESS S.R.L. SERIA JUNIOR STAR

18 M 2013
03253

10.05.2013 S.C. CD PRESS S.R.L. SERIA MEGA STAR
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19 M 2013
03254

10.05.2013 S.C. CD PRESS S.R.L. SERIA SUPER STAR

20 M 2013
03255

10.05.2013 MIHAESCU ALIN CCN UV GEL

21 M 2013
03256

10.05.2013 MIHAESCU ALIN S SALON PROFESSIONAL
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(210) M 2013 03140
(151) 10.05.2013
(732) S.C. GALLPRINT S.R.L., Str. Paris

nr. 2/a, et. IV, cam. 404, Jud. Timiş,
300003, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Gall TROPHY

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a cupelor,
figurinelor, medaliilor şi trofeelor sportive din
material plastic, metale comune, lemn, sticlă
sau gips pe suport de marmură sau plastic (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Servicii de asamblare şi montare a cupelor,
figurinelor, medaliilor şi trofeelor sportive din
material plastic, metale comune, lemn, sticlă
sau gips pe suport de marmură sau plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03211
(151) 10.05.2013
(732) S.C. SAMSON INVESTITII S.A.,

Piata Presei Libere nr. 3-5, etajul 11,
biroul nr. 3, Cladirea City Gate,
Turnul de Sud, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

count !

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop, condimente; mirodenii; gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
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sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03247
(151) 10.05.2013
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

WOMANLY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03252
(151) 10.05.2013
(732) S.C. CD PRESS S.R.L., Str.

Logofătul Tăutu nr. 67, etajele parter
şi 1, sector 3, (Avocat Cojocaru
Leonardo Florin), , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SERIA JUNIOR STAR
  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03236
(151) 10.05.2013
(732) S.C. HUMI S.R.L., Str. Carpaţi nr. 9,

jud. Mureş, 54300, REGHIN
ROMANIA 

(540)

HUMI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice (cu excepţia
celor electrice); articole de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; case de
bani; produse metalice necuprinse în alte
clase; minereuri.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
19 Elemente de construcţii din materiale
nemetalice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate şi cu excepţia
ustensilelor şi recipientelor pentru menaj şi
bucătărie destinate absorbţiei umidităţii);
piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru întreţinerea curăţeniei; bureţi metalici;
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei pentru construcţie); sticlărie, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
import-export; lucrări de birou; publicitate;

regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 6, 10, 9, 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Construcţie şi montaj de elemente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03253
(151) 10.05.2013
(732) S.C. CD PRESS S.R.L., Str.

Logofătul Tăutu nr. 67, etajele parter
şi 1, sector 3, (Avocat Cojocaru
Leonardo Florin), , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SERIA MEGA STAR
  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03248
(151) 10.05.2013
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

HOPS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03254
(151) 10.05.2013
(732) S.C. CD PRESS S.R.L., Str.

Logofătul Tăutu nr. 67, etajele parter
şi 1, sector 3, (Avocat Cojocaru
Leonardo Florin), , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SERIA SUPER STAR

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03242
(151) 10.05.2013
(732) MIHAIL EDUARD ANDREIANU,

Str. Pridvorului, nr. 19, bl. 20, sc. 3,
et. 1, ap. 33, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

YO' MAMA!
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(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03244
(151) 10.05.2013
(732) S.C. UNIVERSAL MUSIC

ROMANIA S.R.L., Str. General
Nicolae Dona nr.16, corp A, sector 1,
010781, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA MUSIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03255
(151) 10.05.2013
(732) MIHAESCU ALIN, Str. Fizicienilor

nr. 1, bl. D2A, sc.2, et. 9,ap. 81, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CCN UV GEL

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03249
(151) 10.05.2013
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

IASSMIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03256
(151) 10.05.2013
(732) MIHAESCU ALIN, Str. Fizicienilor

nr. 1, bl. D2A, sc.2, et. 9,ap. 81, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S SALON PROFESSIONAL

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03245
(151) 10.05.2013
(732) S.C. UNIVERSAL MUSIC

ROMANIA S.R.L., Str. General
Nicolae Dona nr.16, corp A, sector 1,
010781, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RADIO GETMUSIC
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03246
(151) 10.05.2013
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

UNGURENUS MIHAIL, Sat
Stăneşti, Str. Erou Mihai Ungurenuş
nr. 14, Jud. Argeş, , COMUNA
CORBI ROMANIA 

(540)

Livada Bunicului bogăţii din livada
bunicului
 
(531) Clasificare Viena:020115; 270502;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi

flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03250
(151) 10.05.2013
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

CAMELOT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03251
(151) 10.05.2013
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

MALITA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; făină şi preparate din cereale; pâine,
patiserie şi cofetărie; gheaţă; zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare; muştar;
oţet, sosuri (condimente); condimente; gheaţă,
praf de îngheţată vegetală; alimente de origine
vegetală preparate în vederea consumului sau
a conservării, ca şi aditivi pentru ameliorarea
gustului alimentelor; praf de budincă, praf de
frişcă vegetală, băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată; ciocolată caldă, praf de
cappucino; cereale preparate pentru consumul
uman; produse zaharoase; produse din cacao
şi produse din ciocolată; batoane cu cacao,
batoane cu ciocolată, batoane cu caramel,
batoane glazurate, batoane cu fistic, batoane
cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi, chec,
napolitane, bomboane, biscuiţi, fursecuri,
paste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03238
(151) 10.05.2013
(732) S.C. EUROSOFT IT PRO EXPERT

S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 1,
sector 1, 010351, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

AdP expert

(591) Culori revendicate:albastru
 
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
42 Servicii privind tehnologia informaţiei,
proiectare şi dezvoltare de hardware şi
software; servicii informaţionale şi prelucrarea
datelor; soluţie software pentru administraţii
publice centrale şi locale în structură modulară
şi într-o arhitectură web-based, cu acces
pentru fiecare utilizator în format Word, PDF
şi Excel, cuprinzând software pentru
contabilitate, salarii, managementul
documentelor, impozite şi taxe, registru
agricol, populaţie, asistenţa socială, cu
funcţionarea modulelor atât independent cât şi
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integrat; software de contabilitate privind
execuţia şi gestiunea bugetară, pentru
activităţi de casă-bancă, balanţă contabilă,
gestiunea materialelor şi obiectelor de
inventar, evidenţa mijloacelor fixe, evidenţă
buget; software pentru datele de personal şi a
datelor specifice activităţii personalului, cu
păstrarea în baze de date de istoric; software
pentru managementul documentelor unei
instituţii publice cu fluxuri de lucru specifice,
adaptabil la nevoile de organizare şi
reorganizare a instituţiei, utilizând site-uri la
nivelul cărora se asigura setarea drepturilor de
securitate, precum şi navigarea globală;
software pentru gestionarea bugetului local de
venituri provenite din impozite şi taxe de pe
teritoriul unei localităţi, de la persoane fizice
şi juridice, cu păstrarea istoricului şi a
informaţiilor privind situaţia fiecărui
contribuabil; software pentru evidenţa şi
centralizarea automată a datelor din registrele
agricole existente într-o primărie privind
persoanele şi terenurile aflate în proprietatea
persoanelor fizice şi juridice, utilizarea
terenurilor agricole, date despre animale
domestice, despre utilaje agricole şi
construcţiile din localităţi; software pentru
evidenţa activă şi pasivă a populaţiei cu
întreţinerea şi actualizarea nomenclatoarelor
de sistem pe ţări, judeţe, localităţi, cetăţenie,
nationalitate, stare civilă, ocupaţii şi situaţie
militară, naşteri, căsătorii, divorţuri; software
pentru gestionarea activităţii de asistenţă
socială privind înregistrarea şi urmărirea
dosarelor aprobate ce îndeplinesc condiţiile
privind venitul minim garantat şi celelalte
tipuri de ajutoare acordate, conform legislaţiei
în vigoare, şi generarea de situaţii şi rapoarte
conform diferitelor cerinţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03239
(151) 10.05.2013
(732) CARUNTU ADRIANA, Str.

Mărgeanului nr. 32, bl. M11A, sc. 1,
et. 10, ap- 28. sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NEW SIN PEPPER LOUNGE CAFE
  
(531) Clasificare Viena:040101; 040521;

260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03240
(151) 10.05.2013
(732) ANDREI SAMOIL, Str. Matei

Basarab nr. 93, ap. 5, sector 3,
030673, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACADEMIA 1,61

 
(531) Clasificare Viena:260304; 260725;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03241
(151) 10.05.2013
(732) P.F.A. SZINAY DOROTTYA

NOEMI, Aleea Sulfinei nr. 4, bl. G4,
sc. D, ap. 62, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

DOROTHY NAILS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi 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.

˜˜˜˜˜˜˜


