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Cereri Mărci publicate în 13.11.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07425
06/11/2014 FEDERAŢIA SHARE

CLUJ-NAPOCA
Cluj 2015 - European Youth Capital -
Europe's Largest Festival

2 M 2014
07533

06/11/2014 VLADIROM CONIMPEX S.R.L. Kristal Water

3 M 2014
07550

06/11/2014 DOCEA ADRIAN Zadadu Cosmetics

4 M 2014
07557

06/11/2014 DOCEA ADRIAN Cluj, Best City In Europe, Europe's
Wunderkind

5 M 2014
07561

06/11/2014 DOCEA ADRIAN Heraldist & Wondermarks

6 M 2014
07562

06/11/2014 DOCEA ADRIAN Bucate Alese Guraderai

7 M 2014
07574

06/11/2014 ALBU IONUŢ ADRIAN ALAIDEZEI

8 M 2014
07575

06/11/2014 KOVACS FERENC KOCSMA KVIZ / PUB QUIZ

9 M 2014
07576

06/11/2014 S.C. AGROSERV COLIBASI
S.R.L.

BOLTA CONACULUI

10 M 2014
07577

06/11/2014 S.C. PAN CONCEPT S.R.L. WebDigital

11 M 2014
07578

06/11/2014 BERLIN CHEMIE AG ANAFTIN

12 M 2014
07579

06/11/2014 ŢĂRANU CIPRIAN CRAMELE PANCIU

13 M 2014
07580

06/11/2014 CJ Corporation CJ

14 M 2014
07581

06/11/2014 S.C. PANALIM INVEST S.R.L. Panalim - Noi suntem miezul din
pâine !

15 M 2014
07582

06/11/2014 S.C. AC HELCOR S.R.L. Imviral plus vitamina Cşi zinc

16 M 2014
07583

06/11/2014 S.C. AC HELCOR S.R.L. BIOLINE EVERLASTING GREEN

17 M 2014
07584

06/11/2014 VODNAR MIHAELA CIAOBELLA hairstyle
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18 M 2014
07585

06/11/2014 ALEXANDRU CHICIOREANU florariata.ro

19 M 2014
07586

06/11/2014 STADA M & D S.R.L. BRONHOKLIR

20 M 2014
07587

06/11/2014 IONESCU DANIEL HOREZU GIFTS.ro Dăruieşte
autentic!

21 M 2014
07588

06/11/2014 TUDOR GHEORGHE TUDOR GHEORGHE

22 M 2014
07589

06/11/2014 S.C. MEGA IMAGE S.R.L. Gusturi româneşti

23 M 2014
07590

06/11/2014 BLEDEA GROUP S.R.L. EHRLE

24 M 2014
07591

06/11/2014 S.C. BEST GUARD
ELECTRONICS S.R.L.

BEST GUARD ELECTRONICS

25 M 2014
07592

06/11/2014 S.C. PHOENICIA EXPRESS
S.R.L.

PHOENICIA HOLIDAY RESORT

26 M 2014
07593

06/11/2014 S.C. PHOENICIA EXPRESS
S.R.L.

PHOENICIA APARTMENTS

27 M 2014
07594

06/11/2014 S.C. UNITED BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L.

PHOENICIA GRAND HOTEL

28 M 2014
07595

06/11/2014 S.C. PHOENICIA EXPRESS
S.R.L.

PHOENICIA EXPRESS HOTEL

29 M 2014
07596

06/11/2014 S.C. PHOENICIA EXPRESS
S.R.L.

PHOENICIA LUXURY

30 M 2014
07597

06/11/2014 S.C. S&M EUROTRADERS
INVESTMENT S.R.L.

Viata

31 M 2014
07598

06/11/2014 S.C. DRUCKFARBEN ROMANIA
S.R.L.

KRAFT PAINTS HydroLock

32 M 2014
07599

06/11/2014 S.C. DRUCKFARBEN ROMANIA
S.R.L.

KRAFT PAINTS HydroLock Bitumen
Primer

33 M 2014
07600

06/11/2014 S.C. DRUCKFARBEN ROMANIA
S.R.L.

KRAFT PAINTS HydroLock Bitumen
Flex

34 M 2014
07602

06/11/2014 PT DJARUM DJARUM

35 M 2014
07603

06/11/2014 S.C. CENTROFARM S.A. FARMA DRIVE
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36 M 2014
07608

06/11/2014 S.C. CENTROFARM S.A. CENTROFARM. MAI MULT DECAT
O FARMACIE

37 M 2014
07609

06/11/2014 EDMEEA TRANS S.R.L. EDMEEA TRANS

38 M 2014
07610

06/11/2014 PATRONATUL FURNIZORILOR
DE SERVICII MEDICALE
PRIVATE PALMED

PATRONATUL FURNIZORILOR DE
SERVICII MEDICALE PRIVATE
PALMED

39 M 2014
07612

06/11/2014 GROUPE AUCHAN A 2 PAS

40 M 2014
07613

06/11/2014 GHERMAN RADU INZESTRAT

41 M 2014
07614

06/11/2014 S.C. ZAREA S.A. IPOP BUBBLES

42 M 2014
07615

06/11/2014 S.C. ZAREA S.A. ZEN TEA

43 M 2014
07616

06/11/2014 S.C. ZAREA S.A. MOMENTUL TAU DE RELAXARE
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(210) M 2014 07425
(151) 06/11/2014
(732) F E D E R A Ţ I A  S H A R E

CLUJ-NAPOCA, Bd. Unirii nr. 2,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Cluj 2015 - European Youth Capital -
Europe's Largest Festival

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07533
(151) 06/11/2014
(732) VLADIROM CONIMPEX S.R.L.,

Str. Valea Argeşului, nr. 8, bl. A5, et.
2, ap.38, sector 6, 060111,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kristal Water

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07557
(151) 06/11/2014
(732) DOCEA ADRIAN, Str. Paris nr. 102,

J u d e ţ u l  C l u j ,  4 0 0 1 3 7 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Cluj, Best City In Europe, Europe's
Wunderkind

(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
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii 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,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi 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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07550
(151) 06/11/2014
(732) DOCEA ADRIAN, Str. Paris nr. 102,

judeţul Cluj, 400137, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Zadadu Cosmetics

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07561
(151) 06/11/2014
(732) DOCEA ADRIAN, Str. Paris nr. 102,

J u d e ţ u l  C l u j ,  4 0 0 1 3 7 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Heraldist & Wondermarks

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07562
(151) 06/11/2014
(732) DOCEA ADRIAN, Str. Paris nr. 102,

Judeţul Cluj, 400137, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Bucate Alese Guraderai

  
(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, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07596
(151) 06/11/2014
(732) S.C. PHOENICIA EXPRESS

S.R.L., Str. Odăii, nr. 441-443,
subsol, cam. 01, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PHOENICIA LUXURY

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:010105; 180309;
270508; 290104;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07574
(151) 06/11/2014
(732) ALBU IONUŢ ADRIAN, Str. Inginer

Zablovschi nr. 1, bl. 13B, sc. 1, et. 5,
ap. 24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALAIDEZEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07575
(151) 06/11/2014
(732) KOVACS FERENC, Str. Ovidiu nr.

6A, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

KOCSMA KVIZ / PUB QUIZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07576
(151) 06/11/2014
(732) S.C. AGROSERV COLIBASI

S.R.L., Str. Zorelelor nr. 1, Judeţul
Olt, 237440, STREJEŞTI ROMANIA

(540)

BOLTA CONACULUI

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07577
(151) 06/11/2014
(732) S.C. PAN CONCEPT S.R.L., Str.

Plevna nr. 62, bl. D2, sc. 3, parter, ap.
18 Jud.Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

WebDigital

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

(531) Clasificare Viena:260118; 260418;
270508; 290112;  

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

35 Servicii de agenţie de marketing.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07608
(151) 06/11/2014
(732) S.C. CENTROFARM S.A., Şoseaua

Pipera nr. 42, et. 9, birourile 10-16,
Nusco Tower, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CENTROFARM. MAI MULT DECAT O
FARMACIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; pastă de dinţi; deodorante
de uz personal; produse igienice care
reprezintă articole de toaletă; substanţe pentru
spălare; săpunuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de uz
medical; substanţe dietetice de uz medical;
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru uz uman; plasturi şi materiale de
pansat; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide;
produse pentru igienă intimă, altele decât
articolele de toaletă; deodorante, altele decât
cele de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o dietă normală sau a
avea beneficii asupra sănătăţii; înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical; ţigarete fără tutun, pentru
uz medical; produse pentru odorizarea şi
purificarea aerului; odorizante de cameră.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale şi

medicale; articole ortopedice: articole de
igienă din cauciuc; bandaje ortopedice;
material de sutură.
16 Reviste, publicaţii periodice; tipărituri,
publicaţii imprimate şi tipărite; albume.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre;
publicitate online pe o reţea de computere;
prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
servicii de telemarketing; organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare.
41 Servicii de educaţie a persoanelor sub toate
formele; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consiliere
farmaceutică; centre de sănătate; servicii ale
spa-urilor; sanatorii de recuperare; servicii
prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor; terapie fizică; fizioterapie; saloane
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07578
(151) 06/11/2014
(732) BERLIN CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

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

(540)

ANAFTIN

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

3 Produse de igienă orala.
5 Produse farmaceutice; produse aplicări orale
pentru tratamentul ulcerelor bucale, leziunilor
aftoase în gură şi dentiţie; produse pentru
igienă orală şi substanţe dietetice de uz
medical.
10 Dispozitive medicale; gel oral, spray oral,
apă de gură şi gel dentiţie cu perle.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07597
(151) 06/11/2014
(732) S.C. S&M EUROTRADERS

INVESTMENT S.R.L., Str. Silozului
nr. 19, et. 2, birou 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Viata

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07579
(151) 06/11/2014
(732) ŢĂRANU CIPRIAN, Sat Oleşeşti

(Com. Ţifeşti), judeţul Vrancea, ,
MĂRĂŞEŞTI ROMANIA 

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

(540)

CRAMELE PANCIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Panciu.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a vinurilor cu denumire de origine controlată
din arealul Panciu pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07580
(151) 06/11/2014
(732) CJ Corporation, Sowol-ro 2-gil,

Jung-gu, 12, , SEOUL REPUBLICA
COREEA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A.
Rosetti, nr. 17, et. 3, birou 314, sector
2 BUCUREŞTI

(540)

CJ
(591) Culori revendicate:negru, roşu,

portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;

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

clase:
5 Preparate farmaceutice; antihipertensive;
preparate medicale: preparate farmaceutice
pentru tratarea afecţiunilor organelor
senzoriale; substanţe cu acţiune în bolile de
nervi; preparate chimice de uz farmaceutic;
fermenţi de uz farmaceutic; preparate
farmaceutice pentru diagnosticare; suplimente
nutr i t ive;  analgezice;  cul tur i  de
microorganisme de uz medical; truse portabile
de medicamente; vată de uz medicinal;
alimente pentru bebeluşi; lapte praf pentru
copii mici; lactoză pentru uz farmaceutic;
scutece medicinale; insecticide; hârtie cu
insecticid contra moliilor; produse veterinare;
suplimente proteice pentru animale;
suplimente nutritive pentru hrana animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07581
(151) 06/11/2014
(732) S.C. PANALIM INVEST S.R.L., Str.

Selimbarului nr. 32, judeţul Sibiu,
555300, CISNADIE ROMANIA 

(540)

Panalim - Noi suntem miezul din pâine !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07582
(151) 06/11/2014
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str. Victor

Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Imviral plus vitamina Cşi zinc

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

(531) Clasificare Viena:241314; 270508;
290113;  

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

5 Produse farmaceutice; suplimente alimentare
de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07583
(151) 06/11/2014
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

BIOLINE EVERLASTING GREEN

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

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

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07584
(151) 06/11/2014
(732) VODNAR MIHAELA, Str. Bihorului

nr. 10, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

CIAOBELLA hairstyle

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

clase:
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 07609
(151) 06/11/2014
(732) EDMEEA TRANS S.R.L., Str.

Brânduşa bl. G2, ap. 14, Judeţul
Satu-Mare, ,  SATU MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

EDMEEA TRANS

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

  
(531) Clasificare Viena:180709; 180725;

270508; 270514; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07598
(151) 06/11/2014
(732) S.C. DRUCKFARBEN ROMANIA

S.R.L., Str. Atomiştilor nr. 17-23, Jud.
Ilfov, , MĂGURELE 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)

KRAFT PAINTS HydroLock

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260403;

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibilenemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07599
(151) 06/11/2014
(732) S.C. DRUCKFARBEN ROMANIA

S.R.L., Str. Atomiştilor nr. 17-23,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE 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)

KRAFT PAINTS HydroLock Bitumen
Primer

(591) Culori revendicate:roşu, bleu,
bleumarin, negru, alb, gri

(531) Clasificare Viena:250119; 260403;
270508; 290115;  

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi
flexibilenemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse in data de 06.11.2014

14

(210) M 2014 07600
(151) 06/11/2014
(732) S.C. DRUCKFARBEN ROMANIA

S.R.L., Str. Atomiştilor nr. 17-23, Jud.
Ilfov, , MĂGURELE 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)

KRAFT PAINTS HydroLock Bitumen
Flex

(591) Culori revendicate:roşu, bleu,
bleumarin, negru, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260403;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07610
(151) 06/11/2014
(732) PATRONATUL FURNIZORILOR

DE SERVICII MEDICALE
PRIVATE PALMED, Calea Griviţei
nr. 200, bl. A, sc. C, ap. 64, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

PATRONATUL FURNIZORILOR DE
SERVICII MEDICALE PRIVATE
PALMED

(531) Clasificare Viena:020123; 260201;
270508;  

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

16 Produse din hârtie şi carton, publicaţii,
reviste, broşuri, cărţi, fotografii, materiale
publicitare, articole de birou.
35 Informaţii şi consiliere pentru afaceri
comerciale, consiliere şi asistenţă în
managementul afacerilor, comercial şi
industrial, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii, sfaturi şi consiliere comercială
pentru consumatori, studii şi cercetare de
marketing, precum şi alte servicii de
administraţie comercială şi lucrări de birou;
publicitate referitoare la produsele şi
serviciile educative, de informare şi de
instruire, prezentarea acestor produse/servicii
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prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, toate aceste servicii în domeniul
medical.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale,
inclusiv organizarea de cursuri şi seminarii,
conferinţe şi simpozioane.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi de cercetare industrială, în special
în domeniul medical; creare şi menţinere site
web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07602
(151) 06/11/2014
(732) PT DJARUM, Jalan Jend A. Yani 28,

59317, KUDUS INDONEZIA 
(740) S.C. AGPITT S.R.L., Bd. Libertăţii nr.

12, bl. 113, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector 4,
CP76, OP5, GH4 BUCURESTI

(540)

DJARUM

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:100103; 260116;

270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07603
(151) 06/11/2014
(732) S.C. CENTROFARM S.A., Şoseaua

Pipera nr. 42, et. 9, birourile 10-16,
Nusco Tower,  sector 2,  ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

FARMA DRIVE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; pastă de dinţi; deodorante
de uz personal; produse igienice care
reprezintă articole de toaletă; substanţe pentru
spălare; săpunuri.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
alimente pentru sugari; suplimente dietetice
pentru uz uman; plasturi şi materiale de
pansat; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide;
produse pentru igienă intimă, altele decât
articolele de toaletă; deodorante, altele decât
cele de uz personal; suplimente dietetice,
destinate a completa o dietă normală sau a
avea beneficii asupra sănătăţii; înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical; ţigarete fără tutun, pentru
uz medical; produse pentru odorizarea şi
purificarea aerului; odorizante de cameră.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale şi
medicale, articole ortopedice; articole de
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igienă din cauciuc; material de sutură.
16 Reviste; publicaţii periodice; tipărituri;
publicaţii imprimate şi tipărite; albume.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile; migdale râşnite:
aloe vera preparată pentru consum uman; piure
de mere; fructe confiate; gemuri; jeleuri pentru
alimente; seminţe procesate. 
30 Cafea, cafea artificială; ceai; cacao;
tapioca; înlocuitori de cafea; miere; sare;
băuturi pe bază de cafea, cacao; ciocolată;
cereale preparate pentru consumul uman;
arome, altele decât uleiurile esenţiale.
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor; băuturi din aloe vera,
non-alcoolice; sucuri de fructe; nectare din
fructe non-alcoolice; bautură racoritoare din
ghimbir; băuturi izotonice; pastile pentru
băuturi efervescente; pulberi pentru băuturi
efervescente; siropuri pentru băuturi; siropuri
pentru limonada; apa de masă; sucuri de
legume.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
publicitate, ca şi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; publicitate online pe o
reţea de computere; prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail;
sistematizarea informaţiilor în bazele de date
computerizate; servicii de telemarketing;
organizarea de târguri pentru scopuri

comerciale sau publicitare.
41 Servicii de educaţie a persoanelor sub toate
formele; furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; publicarea
textelor, altele decât textele publicitare.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consiliere
farmaceutică; centre de sănătate; servicii ale
spa-urilor; sanatorii de recuperare; servicii
prestate de farmacişti pentru elaborarea
reţetelor; terapie fizică; fizioterapie; saloane
de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07585
(151) 06/11/2014
(732) ALEXANDRU CHICIOREANU,

Str. Cricovului nr. 98-100, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

florariata.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; comerţ on-line
cu flori.
39 Servicii de livrări de flori; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; servicii de curierat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07612
(151) 06/11/2014
(732) GROUPE AUCHAN, 40 Avenue de

Flandre, 59170, CROIX FRANTA 
(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 BUCUREŞTI

(540)

     A 2 PAS
(531) Clasificare Viena:030710; 030713;

260418; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale; prezentare
de produse prin mijloace de comunicare în
masă, în scopul vânzării cu amănuntul, şi
anume promovarea vânzărilor; informaţii
comerciale şi sfaturi utile pentru consumatori;
prelucrarea administrativa a comenzilor de
cumpărături; organizare de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare; promoţii
comerciale în toate formele şi prin toate
mijloacele de comunicare în masă inclusiv
prin intermediul reţelelor de comunicare
computerizată (internet sau intranet) şi în
special prin punerea la dispozitie de carduri de
utilizatori privilegiaţi; servicii de oferte
promoţionale, inclusiv promovarea vânzărilor
pentru terţi, organizarea şi gestionarea
operaţiunilor de afaceri, inclusiv fidelizarea
clienţilor prin intermediul cardurilor de
fidelitate, promovarea vânzărilor pentru terţi
prin emiterea de carduri de fidelitate pentru a
obţine puncte de cumpărături şi de a primi
vouchere de cumpărături, oferte promoţionale
şi cadouri; servicii de achiziţii (cumpararea

produselor cu amănuntul şi on-line) pentru
alte companii, servicii de vânzare cu
amănuntul sau servicii de vânzare cu ridicata,
comenzi prin poştă, servicii de vânzare cu
amănuntul sau servicii de vânzare cu ridicata
prin internet sau prin orice mijloace
electronice de control la distanţă şi servicii de
regrupare în beneficiul altora (cu excepţia
transportului acestora),  permi ţând
consumatorilor să vizualizeze, să aleagă şi să
cumpere comod aceste produse în magazine
de proximitate, incluzând magazine,
supermarket-uri şi hipermarket-uri, a
produselor de consum din domeniul sănătăţii,
igienei, mâncării şi băuturii, îmbrăcăminţii,
bijuteriilor, ceasornicariei, recreeri,
grădinăritului, produselor de tipul do it
yourself (DIY), produselor farmaceutice,
uneltelor, design-ului decoraţiunilor de
interior şi exterior, produselor de interior şi
echipamentelor de uz casnic, produselor de
înfrumuseţare şi îngrijire, produselor de
curăţare şi preparatelor pentru spălare,
produselor pentru automobile, articolelor
sportive, jocurilor şi jucăriilor, articolelor şi
ustensilelor de bucătărie şi de uz casnic,
articolelor de marochinărie, articolelor de
papetărie, aparatelor de uz casnic, aparatelor
de birou, calculatoarelor, aparatelor electrice,
aparatelor hifi, televizoarelor, mobilierului,
aparatelor de telecomunicaţie, telefoanelor,
produselor textile, produselor de mercerie,
produselor pentru vehicule, produselor de
imprimerie, combustibililor, animalelor vii şi
p rosoape lor  san i t a re ;  p rocesarea
administrativă, informatică şi electronică a
comenzilor de cumparare şi a achiziţiilor
efectuate în magazine.
39 Livrarea la domiciliu a produselor din
supermarket-uri şi hipermarket-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07613
(151) 06/11/2014
(732) GHERMAN RADU, Str. Carpenului

nr. 11, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

INZESTRAT

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

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 07614
(151) 06/11/2014
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucurestii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

IPOP BUBBLES

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07587
(151) 06/11/2014
(732) IONESCU DANIEL, Str. Alexandru

Kiritescu nr. 18, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

HOREZU GIFTS.ro Dăruieşte autentic!

(591) Culori revendicate:verde, maron,
cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270508;

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

clase:
21 Produse din ceramică cuprinse în această
clasă; ceramica pentru uz casnic, ornamente,
vase din ceramică, suporturi ceramice,
figurine, statuete ceramice, ambalaje din
ceramică, tigăi ceramice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07588
(151) 06/11/2014
(732) TUDOR GHEORGHE, Str. Calea

Unirii nr. 48, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

TUDOR GHEORGHE

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

41 Servicii de compoziţie muzicală; închiriere
de înregistrări sonore; organizarea şi dirijarea
de concerte; prezentarea de spectacole live. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07589
(151) 06/11/2014
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.

Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Gusturi româneşti

(591) Culori revendicate:roşu, alb, grena

  (531) Clasificare Viena:261325; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata inclusiv pentru
produsele alimentare; strângerea la un loc, în
beneficiul terţior, a produselor alimentare,
băuturilor, a tuturor produselor desemnate în
listele alfabetice ale claselor 3, 8, 25, 29, 30,
32, 33 si 34 din Clasificarea Nisa, a
materialelor pentru iluminat, lumânărilor,
fitilurilor, produselor de uz veterinar (inclusiv
mâncare pentru animale), substanţe dietetice
de uz medical, alimentelor pentru sugari,
suplimentelor dietetice pentru uz uman şi
veterinar, dezinfectanţilor, produselor pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru
igienă intimă, deodorantelor, suplimentelor
dietetice, produselor dietetice, ţigaretelor fără
tutun, produselor de uz casnic şi de îngrijire a
grădinilor, uneltelor şi sculelor acţionate
manual, cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor,
aparatelor de ras, tuns şi de tăiat unghii,
foarfecelor, aparatelor pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturilor magnetice de
înregistrare, discurilor acustice, discurilor
compacte, DVD-urilor şi altor medii de
înregistrare, echipamentelor pentru stingerea
incendiilor, ceainicelor electrice, ceasurilor şi
instrumentelor de măsurare a timpului, hârtiei,
cartonului, produselor din hârtie sau carton,
tipăriturilor, ziarelor, periodicelor, cărţilor,
articolelor de papetărie, materialelor didactice
sau pentru învăţământ, materialelor plastice
pentru ambalaj, foliilor, sacilor şi săculeţilor
din material plastic pentru ambalat,
produselor din piele şi din imitaţiilor de piele,
valizelor genţilor, sacoşelor, poşetelor,
geamantanelor, ustensilelor şi recipientelor de
menaj sau de bucătărie, pieptenilor, bureţilor,
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periilor, materialelor pentru curăţare,
periuţelor de dinţi (inclusiv electrice),
produselor pentru îngrijirea dinţilor,
produselor pentru îngrijirea frumuseţii,
articolelor de toaletă, veselei, frânghiilor,
sforilor, plaselor, sacilor, capselor, copcilor,
acelor, acelor cu gămălie, florilor artificiale,
agrafelor ,  fermoarelor ,  jucă r i i lor ,
decoraţiunilor pentru pomul de Crăciun,
fructelor şi legume proaspete, seminţelor,
mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor şi florilor naturale,
malţului, moluştelor şi crustaceelor, peştelui şi
fructelor de mare, scutecelor, şerveţelelor
(inclusiv cele parfumate), (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii fiind totodată asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, Internetului sau al
emisiunilor de teleshopping; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; răspândirea materialelor publicitare;
consiliere pentru clienţi; publicitate prin
corespondenţă directă; distribuire de
eşantioane; demonstraţii cu produse;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; sondaje de opinie; relaţii
publice; aranjarea vitrinelor; intermedieri de
promoţii de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07590
(151) 06/11/2014
(732) BLEDEA GROUP S.R.L., Str. Ion

Brezoianu nr. 47-49, Bloc Liric ap.
200, sector 1, 010134, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EHRLE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07615
(151) 06/11/2014
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucurestii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

ZEN TEA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07591
(151) 06/11/2014
(732) S . C .  B E S T  G U A R D

ELECTRONICS S.R.L., B-dul 1
Decembrie 1918, nr. 39, bl. 100-101,
sc. 1, et. 8, ap. 30, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEST GUARD ELECTRONICS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07592
(151) 06/11/2014
(732) S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L.,

Str. Odăii, nr. 441-443, subsol, cam.
01, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PHOENICIA HOLIDAY RESORT

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:010105; 180309;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07593
(151) 06/11/2014
(732) S.C. PHOENICIA EXPRESS

S.R.L., Str. Odăii, nr. 441-443,
subsol, cam. 01, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PHOENICIA APARTMENTS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:180309; 270508;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07616
(151) 06/11/2014
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucurestii

Noi nr. 176, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

MOMENTUL TAU DE RELAXARE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07594
(151) 06/11/2014
(732) S.C.  UNITED BUSINESS

SOLUTIONS S.R.L., Str. Alexandru
Serbănescu nr. 87, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PHOENICIA GRAND HOTEL
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:010105; 180309;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07595
(151) 06/11/2014
(732) S.C. PHOENICIA EXPRESS

S.R.L., Str. Odăii, nr. 441-443,
subsol, cam. 01, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

           PHOENICIA EXPRESS HOTEL
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:010105; 180309;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07586
(151) 06/11/2014
(732) STADA M & D S.R.L., B-dul Splaiul

Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2,
ap. 38, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BRONHOKLIR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, în special siropuri de
tuse sau alte produse pentru răceală şi gripă.

˜˜˜˜˜˜˜


