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Cereri M|rci publicate în data de 15/10/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

06742
08/10/2014 S.C. GLISSANDO S.R.L. STRAUSS

2 M 2014
06774

08/10/2014 COFETARIA BLISS S.R.L. Bliss cofetarie

3 M 2014
06842

08/10/2014 S.C. FAPACO S.R.L. NOVUM

4 M 2014
06844

08/10/2014 S.C. NOBLISIME S.R.L. M NOBLISIME

5 M 2014
06845

08/10/2014 FARMA MAS TRADE S.R.L. RETINOVIT

6 M 2014
06847

08/10/2014 GHIÚESCU DAN-GABRIEL MEZELESCU

7 M 2014
06849

08/10/2014 S.C. FARMEC S.A. ROMÂNCELE SUNT FRUMOASE

8 M 2014
06850

08/10/2014 S.C. FARMEC S.A. DOCTOR ÎN FRUMUSEÚE

9 M 2014
06851

08/10/2014 ODAS GLOBAL CONSULTING
S.R.L.

ODAS GLOBAL CONSULTING

10 M 2014
06852

08/10/2014 HALAU RADU BUCHAREST MUSIC AWARDS

11 M 2014
06853

08/10/2014 S.C. MALINA LUX S.R.L. Malina. Mezeluri de bun gust

12 M 2014
06854

08/10/2014 S.C. EUROPE
DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA
S.A.

TURUL ROMÂNIEI

13 M 2014
06855

08/10/2014 S.C. EUROPE
DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA
S.A.

Smart People

14 M 2014
06856

08/10/2014 RADIO XXI EURO HOT 40

15 M 2014
06857

08/10/2014 RETRO RESTO S.R.L. COLINA RACING TEAM

16 M 2014
06858

08/10/2014 RETRO RESTO S.R.L. COLINA MOTORSPORT

17 M 2014
06859

08/10/2014 ANCORTE S.R.L. ANCORTE
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Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

18 M 2014
06860

08/10/2014 LUCETTE TRADE S.R.L. BUTICUL CU LAVAND{

19 M 2014
06862

08/10/2014 STOICA VLAD DISCO TECA
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(210) M 2014 06742
(151) 08/10/2014
(732) S.C. GLISSANDO S.R.L., Str. Gării

nr. 15, judeţul Timiş, 300167,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

STRAUSS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Pulverizatoare şi vaporizatoare de insecticid
(unelte manuale). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06774
(151) 08/10/2014
(732) COFETARIA BLISS S.R.L., Str.

Victoriei nr. 92, Jud. Gorj, , TÂRGU
JIU ROMANIA 

(540)

Bliss cofetarie

(591) Culori revendicate:magenta, maro

  
(531) Clasificare Viena:050501; 260118;

260122; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii oferite de restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06849
(151) 08/10/2014
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

ROMÂNCELE SUNT FRUMOASE

  
(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; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; material pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultura şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06850
(151) 08/10/2014
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

DOCTOR ÎN FRUMUSEŢE

  
(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; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; material pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultura şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06842
(151) 08/10/2014
(732) S.C. FAPACO S.R.L., Comuna

Izvoarele nr. 398, Judeţul Prahova, ,
SAT HOMOROCIU ROMANIA 

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

(540)

NOVUM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06851
(151) 08/10/2014
(732) ODAS GLOBAL CONSULTING

S.R.L., Str. Horea nr. 43-45, et. 1, ap.
10, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ODAS GLOBAL CONSULTING

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri
 
(531) Clasificare Viena:200101; 200111;

270502; 270504; 270512; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Consultanţă comercială; consultanţă în
marketing; consultanţă privind marketingul;
consultanţă (contabilitate) fiscală; consultanţă
fiscală (contabilitate); consultanţă în
management; consultanţă în afaceri;
consultanţă privind achiziţiile comerciale;
consultanţă în domeniul auditului; consultanţă
privind managementul comercial; consultanţă
privind promovarea comercială; consultanţă
privind managementul afacerilor; consultanţă
în domeniul antreprenorial; consultanţă în
planificarea afacerilor; consultanţă privind
managementul marketingului; consultanţă
pentru managementul marketingului;
consultanţă privind organizarea afacerilor;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
consultanţă în managementul afacerilor;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
consultanţă privind eficienta afacerilor;
consultanţă privind promovarea vînzărilor;
consultanţă profesională în marketing;
consultanţă privind organizarea afacerii;
consultanţă în organizarea firmelor;
consultanţă în organizarea afacerilor;
consultanţă în organizarea intreprinderilor;
consultanţă profesională pentru afaceri;
consultanţă profesionala în afaceri; servicii de
consultanţă comercială; consultanţă în
publicitate şi marketing; consultanţă în
domeniul achizitiilor comerciale; consultanţă
referitoare la managementul comercial;
consu l t an ţ ă  p ro fes iona lă  p r iv ind
managementul afacerilor; consultanţă
referitoare la managementul afacerilor;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
servicii de consultanţă în marketing; servicii
de consultanţă privind marketingul;
consultanţă în afaceri pentru firme;
consultanţă în materie de management;
consultan ţă  ş i  informa ţ i i  privind

contabilitatea; servicii de consultanţă în
afaceri; asistenţă şi consultanţă privind
managementul afacerilor; consultanţă privind
achizitiile în domeniul comercial; consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor;
servicii de consultanţă privind planificarea
afacerilor; servicii de consultanţă privind
planificarea comercială; servicii de
consultanţă privind gestiunea comercială;
servicii de consultanţă în administrarea
afacerilor; managementul afacerilor şi servicii
de consultanţă; servicii de consultanţă privind
managementul afacerilor; consultanţă privind
organizarea şi managementul afacerilor;
consultanţă privind gestiunea documentelor de
afaceri; consultanţă cu privire la organizarea
întreprinderilor; consultanţă în managementul
şi organizarea afacerilor; consultanţă în
afaceri privind marketingul strategic;
consultanţă în domeniul strategiilor de afaceri;
consultanţă privind organizarea şi economia
întreprinderii; servicii de consultanţă privind
structura companiilor; servicii de consultanţă
privind structura firmelor; consultanţă privind
pregătirea statisticilor de afaceri; consultanţă
privind constituirea şi derularea afacerilor;
servicii de consultanţă privind organizarea
afacerilor; servicii de consultanţă în
managementul afacerilor; servicii de
consultanţă pentru conducerea afacerilo;
servicii de consultanţă în contabilitatea
comercială; consultanţă profesionala privind
probleme de afaceri; servicii de consultanţă în
domeniul antreprenorial; servicii de
consultanţă profesionala de afaceri;
consultanţă profesionala în afaceri (pentru
intreprinderi); servicii de consultanţă în
legatură cu achiziţiile; servicii de consultanţă
în achiziţii de întreprinderi; consultanţă şi
informaţii privind managementul afacerilor
comerciale; consultanţă privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi industriale;
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managementul şi consultanţă în procesele de
afaceri; consultanţă profesională cu privire la
administrarea afacerilor; consultanţă în
materie de fuziuni de intreprinderi;
consultanţă în materie de management al
afacerilor; consultanţă în domeniul afacerilor
privind finantarea dezvoltarii; servicii de
consultanţă în afaceri privind marketingul;
servicii de consultanţă în domeniul
marketingului comercial; consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin
internet; asistenţă, consiliere şi consultanţă
privind planificarea comercială; asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind organizarea
comercială; servicii de consultanţă
(comercială) privind managementul afacerilor;
servicii de consultanţă (comercială) privind
exploatarea inventiilor; servicii de consiliere,
consultanţă şi informare în afaceri; servicii de
informaţii şi consultanţă în domeniul
afacerilor; consultanţă în domeniul
managementului  a facer i lor  ş i  a l
marketingului; servicii de cercetare şi
consultanţă în domeniul afacerilor; servicii de
consultanţă şi consiliere în managementul
afacerilor; servicii de consultanţă în afaceri
privind performantele intreprinderilor; servicii
de asistenţă şi consultanţă în managementul
afacerilor; consultanţă profesionala cu privire
la deschiderea unei afaceri; servicii de
consultanţă în materie de management al
afacerilor; servicii de consultanţă privind
managementul afacerilor şi operaţiile
comerciale; servicii de consultanţă în
managementul afacerilor pentru intreprinderi
comerciale; servicii de consultanţă în
managementul afacerilor pentru intreprinderi
industriale; servicii de consultanţă
(comercială) privind managementul
intreprinderilor din sectorul public;
publicitate; administraţie comercială.
36 Consultanţă privind investiţiile; servicii de

consultanţă financiară; consultanţă privind
finanţele intreprinderilor; consultanţă privind
investiţiile rezidenţiale; consultanţă privind
finanţarea proiectelor energetice; consultanţă
în materie de investiţii; servicii de consultanţă
privind investiţiile; consultanţă referitoare la
investiţiile de capital; servicii de consultanţă
privind investiţiile financiare; servicii
fiduciare şi de consultanţă în investiţii;
servicii de consultanţă privind investiţiile în
produse; servicii de consultanţă financiară şi
de investiţii; afaceri financiare.
42 Consultanţă în arhitectură; consultanţă şi
cercetare tehnice; servicii de consultanţă
tehnică; consultanţă în domeniul tehnic;
consultanţă profesională privind arhitectura;
proiectare şi consultanţă în inginerie; servicii
de consultanţă privind mediul; consultanţă în
domeniul ingineriei civile; consultanţă tehnică
în materie de proiectare; consultanţă tehnică în
domeniul ingineriei mediului; servicii de
consultanţă în materie de proiectare; servicii
de consultanţă în materie de planificare
arhitecturală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06844
(151) 08/10/2014
(732) S.C. NOBLISIME S.R.L., Calea 13

Septembrie nr. 110, bl. 52-54, sc. B,
ap. 37, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

M NOBLISIME

  
(531) Clasificare Viena:250110; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 06852
(151) 08/10/2014
(732) HALAU RADU, Str. Principală nr.

530, Jud. Giurgiu, 008170,
SIGURENI ROMANIA 

(540)

BUCHAREST MUSIC AWARDS

(591) Culori revendicate:negru, alb, mov

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270502;

270503; 290114;  
(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 06853
(151) 08/10/2014
(732) S.C. MALINA LUX S.R.L., Str.

Mieilor nr. 4, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA 

(540)

Malina. Mezeluri de bun gust

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06854
(151) 08/10/2014
(732) S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL ROMANIA
S.A., Str. Horia Macelariu 36-38,
sector 1, 013937, BUCURESTI
ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

TURUL ROMÂNIEI

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:011715; 011716;

270508; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Suporturi magnetice cu înregistrari audio,
video; publicaţie electronica on-line
descărcabilă.
35 Publicitate media on-air, on-line, şi pe alte
suporturi pentru campanii de marketing;
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane; organizare de
expoziţii cu scop comercial şi publicitar,
expunere de produse, promovare şi ofertă de
produse şi/sau de servicii, activităţi de birou,
de înregistrare, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicarilor
scrise sau a înregistrarilor, exploatarea sau
compilarea datelor matematice sau statistice;
ofertă de publicaţii şi carte pe hârtie sau în
format electronic, servicii de abonament la
publicaţii; relatii publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
telecomunicaţii.
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio; productie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; instruire,
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06855
(151) 08/10/2014
(732) S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL ROMANIA
S.A., Str. Horia Macelariu 36-38,
sector 1, 013937, BUCURESTI
ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Smart People

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020116; 090302;

090313; 090701; 270502; 270507;
270512; 270524; 290112;  

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

9 Suporturi cmagnetice cu înregistrări audio,
video; publicaţie electronică on-line
descarcabilă.
35 Publicitate media on-air, on-line, şi pe alte
suporturi pentru campanii de marketing;
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane; organizare de

expoziţii cu scop comercial şi publicitar,
expunere de produse, promovare şi ofertă de
produse şi/sau de servicii, activităţi de birou,
de înregistrare, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicarilor
scrise sau a înregistrarilor, exploatarea sau
compilarea datelor matematice sau statistice;
ofertă de publicaţii şi carte pe hârtie sau în
format electronic, servicii de abonament la
publicaţii; relatii publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
telecomunicaţii.
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio; productie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; instruire,
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06845
(151) 08/10/2014
(732) FARMA MAS TRADE S.R.L., Str.

Valea Seman nr. 34, Judeţul Prahova,
, URLAŢI ROMANIA 

(540)

RETINOVIT

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
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de uz medical; alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06847
(151) 08/10/2014
(732) GHIŢESCU DAN-GABRIEL, Str.

Ing. Zablovschi nr. 2, bl. 12B, sc. A,
ap. 14, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEZELESCU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06856
(151) 08/10/2014
(732) RADIO XXI, Str. Horia Măcelariu nr.

36-38, sector 1, 013937, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

EURO HOT 40

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;

270717; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi magnetice cu înregistrări audio,
video; publicaţie electronică on-line
descărcabilă.
35 Publicitate media on-air, on-line, şi pe alte
suporturi pentru campanii de marketing;
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane; organizare de
expoziţii cu scop comercial şi publicitar,
expunere de produse, promovare şi ofertă de
produse şi/sau de servicii, activităţi de birou,
de înregistrare, transcriere, compunere,
compilare sau sistematizare a comunicărilor
scrise sau a înregistrărilor, exploatarea sau
compilarea datelor matematice sau statistice;
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ofertă de publicaţii şi carte pe hârtie sau în
format electronic, servicii de abonament la
publicaţii; relaţii publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
telecomunicaţii.
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio , montaje de înregistrări video şi
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; instruire,
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06857
(151) 08/10/2014
(732) RETRO RESTO S.R.L., Str. Pechea

nr. 17-19, corp C, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLINA RACING TEAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06858
(151) 08/10/2014
(732) RETRO RESTO S.R.L., Str. Pechea

nr. 17-19, corp C, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLINA MOTORSPORT

(591) Culori revendicate:gri, roşu
 (531) Clasificare Viena:240701; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06859
(151) 08/10/2014
(732) ANCORTE S.R.L., Şos. Dudeşti -

Pantelimon nr. 42, Lotul 10, nr.
cadastral 2741/10, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANCORTE

(591) Culori revendicate:maro (pantone
209C), gri deschis (pantone 877C)

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data 08/10/2014

12

(531) Clasificare Viena:180402; 270502;
270507; 290112;  

(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.
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.
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. 
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras. 
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06860
(151) 08/10/2014
(732) LUCETTE TRADE S.R.L., B-dul

Ion Mihalache nr. 343, bl. G, ap. 22,
sector 1, 011189, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUTICUL CU LAVANDĂ

(591) Culori revendicate:mov, verde

  
(531) Clasificare Viena:050507; 050519;

050522; 270501; 270507; 270508;
290112;  

(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii,
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data 08/10/2014

13

(210) M 2014 06862
(151) 08/10/2014
(732) STOICA VLAD, Str. Drumul Taberei

nr. 20, bl. C2, et. 4, ap. 162, sector 6,
061354, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DISCO TECA

(591) Culori revendicate:bleu, galben, roz

  
(531) Clasificare Viena:011503; 260301;

260319; 270502; 270508; 270515;
290113;  

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

41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


