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Cereri M|rci publicate în data de 11/09/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

05374
04/09/2014 STAN MARIN Anthurium S.C. CONTEL PREST

S.R.L.

2 M 2014
05803

04/09/2014 S.C. NIOS S.R.L. NYOS

3 M 2014
05804

04/09/2014 S.C. NIOS S.R.L. DUSA

4 M 2014
05805

04/09/2014 S.C. NIOS S.R.L. DUSADOOR

5 M 2014
06071

04/09/2014 S.C. SIVECO ROMANIA S.A. manual PLUS digital

6 M 2014
06072

04/09/2014 S.C. SIVECO ROMANIA S.A. manual PLUS digital

7 M 2014
06073

04/09/2014 AHMAD DAAS GLOWFASHION

8 M 2014
06074

04/09/2014 DE VIS SOFTWARE S.R.L. CloudWay.ro - Facturezi când vrei!

9 M 2014
06075

04/09/2014 S.C. MERT S.A. MERT JOLITA

10 M 2014
06076

04/09/2014 S.C. MERT S.A. MERT TROFFI

11 M 2014
06077

04/09/2014 S.C. UMO SERV S.R.L. UMO PERFECT PROTEJAT

12 M 2014
06078

04/09/2014 ANGHELESCU DORIN-COSTEL FORMATIA NOROC

13 M 2014
06081

04/09/2014 MITITELU GIGI ADRIAN LEII DIN B{NIE CRAIOVA

14 M 2014
06083

04/09/2014 SOFRONIE MARIUS GABRIEL MARGAS

15 M 2014
06084

04/09/2014 FRAMEWORKS S.R.L. DOREANSE

16 M 2014
06085

04/09/2014 MERAJI NICOLAI BANZAI

17 M 2014
06086

04/09/2014 S.C. PRODVINALCO S.A. VLAD ÚEPEÔ RACHIU DE PERE

18 M 2014
06087

04/09/2014 S.C. PRODVINALCO S.A. VLAD ÚEPEÔ ÚUIC{
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Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2014
06088

04/09/2014 ASOCIATIA GREENITIATIVE Õcoli verzi

20 M 2014
06089

04/09/2014 S.C. POTPURIU S.R.L. POTPURIU

21 M 2014
06090

04/09/2014 S.C. POTPURIU S.R.L. SETO

22 M 2014
06091

04/09/2014 ILISIA RAUL CODRUT
BUGEAC GEORGIANA

SENSUALS

23 M 2014
06092

04/09/2014 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. PESTE PERFECT ALES PESCUIT
IN LIBERTATE

24 M 2014
06093

04/09/2014 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. Alfredo Seafood

25 M 2014
06095

04/09/2014 STADA ARZNEIMITTEL AG LACTOFLORA

26 M 2014
06096

04/09/2014 ASOCIAÚIA CIVIC{ "PENTRU
CONSTANÚA"

ConstanÛa altfel AsociaÛia Civic|
pentru ConstanÛa

27 M 2014
06097

04/09/2014 PRAKTIKER ROMANIA S.R.L. Praktiker home

28 M 2014
06098

04/09/2014 S.C. DADIX TRADING S.R.L. MAGAZINUL DE DUPA COLT

29 M 2014
06099

04/09/2014 S.C. GRALVET STAR S.R.L. AllVet

30 M 2014
06100

04/09/2014 PRAKTIKER ROMANIA S.R.L. Praktiker line

31 M 2014
06101

04/09/2014 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. MJA MARELE JOC ATLETIC

32 M 2014
06102

04/09/2014 ROM PAPER S.R.L. MOTOTOL

33 M 2014
06103

04/09/2014 S.C. TOLBA S.R.L. DESIGNIST, CONCENTRAT DE
IDEI FINE
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(210) M 2014 05374
(151) 04/09/2014
(732) STAN MARIN, Str. Oneştilor nr.

24/A, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

Anthurium S.C. CONTEL PREST S.R.L.

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 05805
(151) 04/09/2014
(732) S.C. NIOS S.R.L., nr. 248, judeţul

Bihor, 417591, UILEACU DE CRIŞ
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

DUSADOOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Uşi metalice de garaj; uşi metalice

industriale; uşi de metal de tip revolving;
confecţii metalice din fier şi fier forjat.
9 Sisteme electrice de automatizare (mai cu
seamă a uşilor cu acţionare automată); sisteme
de acţionare electrică; sisteme electrice de
alimentare şi de supraveghere.
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
automatizare, hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 05803
(151) 04/09/2014
(732) S.C. NIOS S.R.L., nr. 248, judeţul

Bihor, 417591, UILEACU DE CRIŞ
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

NYOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Grilaje metalice de protecţie; garduri
metalice; confecţii metalice din fier şi fier
forjat, grilaje metalice mobile.
9 Sisteme electrice de automatizare (mai cu
seama a uşilor şi grilajelor cu acţionare
automată, a grilajelor mobile securizate);
sisteme de acţionare electrică; sisteme
electrice de alimentare şi de supraveghere.
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
automatizare, hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05804
(151) 04/09/2014
(732) S.C. NIOS S.R.L., nr. 248, judeţul

Bihor, 417591, UILEACU DE CRIŞ
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

DUSA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Uşi metalice de garaj; uşi metalice
industriale; uşi de metal de tip revolving;
confecţii metalice din fier şi fier forjat.
9 Sisteme electrice de automatizare (mai cu
seama a uşilor cu acţionare automată); sisteme
de acţionare electrică; sisteme electrice de
alimentare şi de supraveghere. 
42 Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
automatizare, hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06081
(151) 04/09/2014
(732) MITITELU GIGI ADRIAN, Str.

Fraţii Buzeşti nr. 33, judeţul Dolj,
200381, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

LEII DIN BĂNIE CRAIOVA

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240115;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii
pentru cap.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive sl culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06083
(151) 04/09/2014
(732) SOFRONIE MARIUS GABRIEL,

Str. Vlădeasa nr. 13, bl. c32, sc. 1, et.
8, ap. 54, sector 6, 061672,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARGAS

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011524; 250105;

270508; 290112;  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06084
(151) 04/09/2014
(732) FRAMEWORKS S.R.L., Str. Valea

Cascadelor, Nr. 21, Et. 1, Dep.3,
camera 16, Sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DOREANSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Materiale textile.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06085
(151) 04/09/2014
(732) MERAJI NICOLAI, Bdul. Decebal

nr. 80, ap. 10, 2038, CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BANZAI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, păsări şi vânat; extracte de carne;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
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şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile, cu excepţia surimi şi produselor
din peşte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06086
(151) 04/09/2014
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea

Baciului, Nr.2-4, Jud. Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

VLAD ŢEPEŞ RACHIU DE PERE

(591) Culori revendicate:galben, roşu, maro,
verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020122;

050715; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06087
(151) 04/09/2014
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea

Baciului, Nr.2-4, Jud. Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

VLAD ŢEPEŞ ŢUICĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020122;

050714; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06088
(151) 04/09/2014
(732) ASOCIATIA GREENITIATIVE,

Str. Ariei nr. 2E, Clădirea C2, Judeţul
Ilfov, 077135, MOGOŞOAIA
ROMANIA 

(540)

şcoli verzi
(591) Culori revendicate:bleu, verde, galben
(531) Clasificare Viena:010306; 260418;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; educaţie şi instruire.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06092
(151) 04/09/2014
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, et. 1, Complex
Fortuna, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PESTE PERFECT ALES PESCUIT IN
LIBERTATE
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

alb

  
(531) Clasificare Viena:020112; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06093
(151) 04/09/2014
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, et. 1, Complex
Fortuna, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Alfredo Seafood

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
galben

  
(531) Clasificare Viena:150719; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06095
(151) 04/09/2014
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG,

Stadastraße 2-18, 61118, BAD
VILBEL GERMANIA 

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

(540)

LACTOFLORA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe şi
alimente dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru oameni şi animale, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor,
mulaje dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide;
suplimente alimentare pentru scopuri medicale
şi dietetice; vitamine pentru scopuri medicale.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; substanţe dietetice neadaptate
pentru uz medical, pe bază de proteine şi/sau
grăsimi.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă; preparate dietetice, nu
pentru uz medical, pe bază de carbohidraţi;
suplimente alimentare neadaptate pentru uz
medical, pe bază de proteine, grăsimi şi/sau
proteine; suplimente alimentare neadaptate
pentru uz medical, pe bază de carbohidraţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06096
(151) 04/09/2014
(732) ASOCIAŢIA CIVICĂ "PENTRU

CONSTANŢA", Str. D. Bolintineanu
nr. 27B, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Constanţa altfel Asociaţia Civică pentru
Constanţa
(591) Culori revendicate:verde (Pantone

389), alb, gri

  

(531) Clasificare Viena:050105; 270508;
290113;  

(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;
publicaţii electronice descărcabile; desene
animate; programe pentru computer (software
descărcabil); software înregistrat pentru
computere; programe de jocuri pe computer;
fişiere de imagine descărcabile; fişiere cu
muzică descărcabile; tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile; magneţi
decorativi; carduri magnetice codate; compact
discuri audio-video; filme cinematografice
expuse; baze de date computerizate; agende
electronice; DVD-uri; CD-uri şi DVD-uri
preînregistrate.
16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
ziare; reviste (publicaţii periodice); manuale;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar;
albume; almanahuri; saci (pungi, plicuri) din
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hârtie sau plastic, pentru ambalat; broşuri;
semne de cărţi; cărţi; calendare; cutii din
carton sau hârtie; materiale de ambalat cu
bule; plicuri (papetărie); invitaţii (papetărie);
fanioane din hârtie; fluturaşi publicitari;
fluturaşi informativi; forme imprimate;
etichete, altele decât din material textil;
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
felicitări; hărţi geografice; hârtie de ambalat;
carnete (papetărie); carnete de scris; pancarte
din carton sau hârtie; timbre de
corespondenţă; cărţi poştale; postere;
prospecte; broşuri; ştampile; instrumente de
scris; materiale de scris. 
35 Servicii care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; intermedierea
abonamentelor de ziar; reproducerea
documentelor; compilarea şi sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
publicitate; lucrări de birou; actualizarea
materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare şi promoţionale;
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
recrutarea personalului; marketing; servicii de
culegere a ştirilor; sondaje de opinie;
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare; servicii de fotocopiere; producţia
de clipuri publicitare; relaţii publice; scrierea
şi publicarea textelor publicitare; transcriere;
dactilografiere; căutare de sponsorizare;
servicii de secretariat; servicii de cercetare a
pieţei; organizare şi coordonare de expoziţii şi
târguri referitoare la probleme de afaceri,
economice şi comerciale; sensibilizare în ceea
ce priveşte subiectele şi iniţiativele de
responsabilitate socială; organizare şi
coordonare de programe de voluntariat şi de
proiecte de servicii în folosul comunităţii;
recrutare de voluntari şi asigurarea de

oportunităţi pentru voluntariat; susţinerea şi
promovarea activităţilor pentru binele public,
inc lus iv  în  domeniu l  educa ţ i e i ,
învăţământului, ştiinţei, ocrotirii sănătăţii,
dezvoltării economiei, culturii şi artei,
îngrijirii şi asistenţei sociale, sportului şi
recreerii, protecţiei mediului, protecţiei
patrimoniului cultural şi naţional; servicii de
revista presei.
36 Strângerea de fonduri; organizarea
strângerii de fonduri; organizarea colectărilor;
acordări de burse de studii; sponsorizare
financiară; servicii filantropice privind
donaţiile financiare; colectare de fonduri de
binefacere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; academii (educaţie);
furnizarea servicilor de amuzament;
organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea concertelor;
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea seminariilor;
organizarea şi susţinerea simpozioanelor;
închirierea filmelor cinematografice;
prezentări cinematografice; servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament);
organizarea competiţiilor sportive; servicii
prestate de reporterii de ştiri; servicii de
bibliotecă mobilă; prezentarea reprezentaţiilor
în direct; biblioteci; servicii de instruire;
interpretarea limbajului semnelor; informaţii
despre educaţie; informaţii despre distracţii;
informaţii despre posibilităţi de recreere;
cons i l i e re  voca ţ iona lă  cons i l i e re
educaţională); producţii de film, altele decât
filmele publicitare; servicii educaţionale;
organizarea expoziţiilor în scop cultural sau
educaţional; prezentarea de reprezentaţii live;
servicii de fotografiere; producţia de programe
de radio şi televiziune; producerea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 04/09/2014

11

spectacolelor; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; publicarea
cărţilor; publicarea cărţilor şi jurnalelor
electronice online; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; scrierea textelor,
altele decât textele publicitare; traducere;
organizarea de cursuri privind educaţia legală
a cetăţenilor asupra exercitării drepturilor şi
responsabilităţilor fundamentale (servicii de
educaţie şi instruire); organizarea
evenimentelor pentru formarea opiniei politice
(servicii de educaţie şi instruire); realizarea
unor programe menite să promoveze
drepturile omului şi libertăţile cetăţeneşti
(servicii de educaţie şi instruire); cercetare,
analiză, studii în domeniul politic, social,
economic, ştiinţific, religios (servicii de
educaţie şi instruire); producţie, organizare şi
coordonare de concerte de binefacere şi de
spectacole în scop umanitar şi de caritate;
servicii de educaţie şi instruire cu privire la
drepturile omului, toleranţa ideilor, interesele
sociale, democraţie, corectitudine şi
participare la vot, libertatea de exprimare,
combaterea rasismului, xenofobiei şi
discriminării; înregistrare video; servicii de
tabere (educaţie, instruire, divertisment);
organizarea de evenimente în scop sportiv,
educaţional, de instruire sau divertisment;
cursuri prin corespondenţă; grădiniţe;
publicare de documente în materie de
pregătire profesională, ştiinţă, dreptul public,
drepturile omului, probleme sociale şi
juridice, protecţia mediului, protecţia
patrimoniului cultural şi naţional.
45 Servicii juridice; servicii de soluţionare
alternativă a disputelor; managementul
drepturilor de autor; mediere; servicii de
consiliere cu privire la drepturile
consumatorilor (consiliere juridică); furnizare
de informaţii cu privire la drepturile omului;
servicii de reţele de socializare on-line;

furnizarea de informaţii cu privire la
problemele sociale şi politice; servicii de
cercetare şi informare referitoare la aspecte
politice; servicii referitoare la iniţiativa
legislativă; servicii personale şi sociale oferite
de terţi pentru satisfacerea nevoilor
individuale în domeniile problemelor politice
şi sociale, drepturilor omului; consultanţă
pentru proprietatea intelectuală; servicii de
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor; servicii privind litigiile;
licenţierea proprietăţii intelectuale.

˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06089
(151) 04/09/2014
(732) S.C. POTPURIU S.R.L., Str.

Cireşoaia, Zona Comalrid, Judeţul
Bacău, , ONEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

POTPURIU

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06097
(151) 04/09/2014
(732) PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.,

Str. Şcolii nr. 7, Magazin Praktiker, et.
1, judeţul Ilfov, 77190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Praktiker home

(591) Culori revendicate:violet, gri
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

290112;  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru 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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06098
(151) 04/09/2014
(732) S.C. DADIX TRADING S.R.L., Şos.

Pantelimon nr. 241, bl. 61, sc. 2, et. 1,
ap. 52, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAGAZINUL DE DUPA COLT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea.
35 Exploatarea sau conducerea unei
întreprinderi comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06099
(151) 04/09/2014
(732) S.C. GRALVET STAR S.R.L., Str.

Arh. I. Mincu nr. 14, bl. 14 bis, ap. 13,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

AllVet

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;

suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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 2014 06100
(151) 04/09/2014
(732) PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.,

Str. Şcolii nr. 7, Magazin Praktiker, et.
1, judeţul Ilfov, 77190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Praktiker line

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
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protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
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 vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06101
(151) 04/09/2014
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Str. DN2 nr. 288, judeţul Bacău,
607185, FILIPEŞTI ROMANIA 

(540)

MJA MARELE JOC ATLETIC
(591) Culori revendicate:negru, verde
  (531) Clasificare Viena:020123; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06102
(151) 04/09/2014
(732) ROM PAPER S.R.L., Str. DN73B,

Jud. Braşov, , CRISTIAN ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul

Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

MOTOTOL

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 04/09/2014

15

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necurpinse în alte clase; papetărie;
şerveţele de masă, role de bucătărie, role
profesionale, hârtie igienică, şerveţele la cutie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06103
(151) 04/09/2014
(732) S.C. TOLBA S.R.L., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 9, bl. I1, sc. 2, et. 8, ap.
68, sector 1, 011732, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DESIGNIST, CONCENTRAT DE IDEI
FINE
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Consultanţă editorială; publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o reţea globală de calculatoare;
publicare de reviste pe internet; publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet; publicare de
reviste electronice; publicare on-line de cărţi
şi reviste electronice (care nu pot fi
descărcate); furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate; publicare de cărţi şi periodice
electronice online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06090
(151) 04/09/2014
(732) S.C. POTPURIU S.R.L., Str.

Cireşoaia, Zona Comalrid, Judeţul
Bacău, , ONEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SETO
  
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
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informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06071
(151) 04/09/2014
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Sos.

Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, sector 1,
Complex Victoria Park, Corp Cladire
C4, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

manual PLUS digital

(591) Culori revendicate:negru (p. Black
6C), negru (p. 447C), bleu (p. 2925C),
verde (p. 661C), albastru (p. 2738C),
verde deschis (p. 363C), portocaliu (p.
7408C), pantone Bright Red C,
portocaliu (p. 1665C), roşu (p. 485C),
galben(p. 121C),roz (p. 225C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
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;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţa şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06072
(151) 04/09/2014
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Sos.

Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, sector 1,
Complex Victoria Park, Corp Cladire
C4, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

manual PLUS digital
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 sunetului 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.
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;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţa şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
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 şi a
calculatoarelor şi a programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06073
(151) 04/09/2014
(732) AHMAD DAAS, cu rezidenţă în

România, Bucureşti, Str. Foişorului nr.
1, bl. V51, sc. 4, ap. 129, sector 3, ,
R.A.SIRIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1, bl.
E 21, ap. 35, et. 6, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

GLOWFASHION

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi ake substanţe pentru
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spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie. 
25 Mbracaminte, încăltaminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, desfacerea şi comercializarea, pe
orice cale, a tuturor produselor din clasele
3,16,18, proprii sau de la terţi.
42 Creare şi menţinere pagina web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06091
(151) 04/09/2014
(732) ILISIA RAUL CODRUT, Str. Gen.

David Praporgescu nr. 8, et, 1, ap. 8,
Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(732) BUGEAC GEORGIANA, Str.
Postăvarului nr. 19, bl. 9, sc. A, et. 8,
ap. 82, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SENSUALS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,

necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06074
(151) 04/09/2014
(732) DE VIS SOFTWARE S.R.L., Str.

George Valsan, nr. 12, bl. 109, sc. 2,
et. 1, ap. 60, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CloudWay.ro - Facturezi când vrei!

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), gri (pantone 6C)

  
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;

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

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 04/09/2014

19

(210) M 2014 06075
(151) 04/09/2014
(732) S . C .  M E R T  S . A . ,  Şo s .

Bucureşti-Urziceni, nr. 50A, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MERT JOLITA

  
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii fiind efectuate
numai în legatură cu produsele din clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06076
(151) 04/09/2014
(732) S . C .  M E R T  S . A . ,  Şo s .

Bucureşti-Urziceni, nr. 50A, judeţul
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MERT TROFFI

  
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste servicii fiind efectuate
numai în legatură cu produsele din clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06077
(151) 04/09/2014
(732) S.C. UMO SERV S.R.L., Str. Al.

Vlahuţă, nr. 19, bl. 19, etaj P, ap. 3,
Jud. Vrancea, , VRANCEA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

UMO PERFECT PROTEJAT

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:240113; 260418;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 2014 06078
(151) 04/09/2014
(732) ANGHELESCU DORIN-COSTEL,

Str. Lăcătuşilor, nr. 1, bl. T8, sc. 2, et.
3, ap. 44, jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FORMATIA NOROC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi promovare pentru o formaţie
muzicală, cântăreţi, solişti muzicali,
muzicieni, compozitori şi artişti; conducerea
şi administrarea afacerilor şi servicii de
marketing pentru o formaţie muzicală,
cântăreţi, solisti muzicali, muzicieni,
compozitori şi artişti; lucrări de birou pentru
o formaţie muzicală, cântăreţi, solisti
muzicali, muzicieni, compozitori şi artişti,
servicii de comerţ cu amanuntul cu privire la
produse muzicale.
41 Servicii muzicale specifice unei formaţii
muzicale, inclusiv interpretări artistice,
compoziţii muzicale, producţia de muzică şi
de spectacole, susţinerea de concerte şi
reprezentaţii în direct, pentru radio sau pentru
televiziune, organizarea de spectacole şi
interpretări muzicale, servicii de divertisment
oferite de muzicieni.

˜˜˜˜˜˜˜


