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Publicate în 16.10.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014
06864

09/10/2014 STATIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE AGRICOLA
BRAILA

S.C.D.A. BR{ILA CERCETARE
PENTRU BUN{STARE

2 M 2014
06865

09/10/2014 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
PROGRESUL 1944 SPARTAC

PROGRESUL 1944 spartac

3 M 2014
06866

09/10/2014 S.C. SENATOR PRODIMPEX
S.R.L.

DACIAN'S HILL

4 M 2014
06867

09/10/2014 S.C. ALEXAMAR S.R.L. ALEXAMAR PRODUS BIO
NATURAL

5 M 2014
06868

09/10/2014 PL{CINTESCU RADU-ÔTEFAN
PL{CINTESCU ANA-MARIA

uzina de carte

6 M 2014
06869

09/10/2014 PL{CINTESCU RADU-ÔTEFAN
PL{CINTESCU ANA-MARIA

EDITURA acuma

7 M 2014
06870

09/10/2014 NAVMAR SHIPPING NAVMAR

8 M 2014
06871

09/10/2014 AGAP IOANA DANIELA MERINITO

9 M 2014
06872

09/10/2014 CONDREA LUCIA ARTA CONDREA

10 M 2014
06873

09/10/2014 LUPU MARIUS CIPRIAN ORTHODONTIKA

11 M 2014
06874

09/10/2014 AVELLA S.R.L. Chef Galerie

12 M 2014
06875

09/10/2014 INTER CONECTER S.R.L. MOCCA

13 M 2014
06876

09/10/2014 S.C. TRADEMADE S.R.L. ST Shirt Tailors

14 M 2014
06877

09/10/2014 S.C. TRADEMADE S.R.L. Shirt Tailors

15 M 2014
06878

09/10/2014 S.C. ELPRECO S.A. IZOPOR PLUS

16 M 2014
06879

09/10/2014 S.C. ELPRECO S.A. TERMOPOR PLUS

17 M 2014
06880

09/10/2014 S.C. ELPRECO S.A. AEROPOR PLUS

18 M 2014
06881

09/10/2014 S.C. ELPRECO S.A. STRUCTOPOR PLUS
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19 M 2014
06882

09/10/2014 S.C. VALVIS HOLDING S.A. VALAHIA RED

20 M 2014
06883

09/10/2014 S.C. VALVIS HOLDING S.A. CARPATHIA

21 M 2014
06884

09/10/2014 S.C. VALVIS HOLDING S.A. VALAHIA WINES

22 M 2014
06885

09/10/2014 S.C. VALVIS HOLDING S.A. VALAHIA WHITE

23 M 2014
06886

09/10/2014 S.C. INAD GENERAL GROUP
S.R.L.

SUPERCHEF

24 M 2014
06887

09/10/2014 S.C. CIA ABOLIV S.R.L. JUMI JUMA

25 M 2014
06888

09/10/2014 S.C. PARALELA 45 TURISM
S.R.L.

0 LUME ÎNTR-O SINGUR{
AGENÚIE

26 M 2014
06889

09/10/2014 S.C. M.N.G. GLOBAL TRADING
S.R.L.

M.N.G GLOBAL TRADING - FEED
THE WORLD

27 M 2014
06890

09/10/2014 S.C. RENT-ABIL INVESTITII
S.R.L.

RENT-ABIL investitii

28 M 2014
06891

09/10/2014 S.C. M.P. B{NEASA-MOAR{
S.A.

BANEASA F|ina care CreÕte
Singur|

29 M 2014
06892

09/10/2014 FUNDATIA TH BIBLE LEAGUE
ROMANIA

LiBRo

30 M 2014
06893

09/10/2014 ALISTAR-FIRE S.R.L. AF

31 M 2014
06894

09/10/2014 S.C. TURISM FELIX S.A. LOTUS THERM - SPA & LUXURY
RESORT

32 M 2014
06895

09/10/2014 STRUCTURAL EXPERT S.R.L. BIONATEC

33 M 2014
06896

09/10/2014 JIDIUC ALEXANDRA Scoala Japoneza SAKURA
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(210) M 2014 06875
(151) 09/10/2014
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C,
judeÛul TimiÕ, , TIMIÔOARA
ROMANIA 

(540)

MOCCA
 (511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Condimente, dulciuri cu migdale, past|
migdale, seminÛe anason, preparate
aromate alimentare, cafea artificial|, praf
de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
g|tit), orz m|cinat, orz decorticat, f|in| de
orez, f|in| de boabe, cear| de albine,
oÛet de bere, b|uturi pe baz| de ciocolat|,
b|uturi pe baz| de cacao, b|uturi pe baz|
de cafea, arome, altele decât uleiurile
esenÛiale pentru b|uturi, b|uturi pe baz|
de ceai, bicarbonat de sodiu pentru g|tit
(praf de copt), lianÛi pentru îngheÛat|
(îngheÛat| comestibil|), biscuiÛi, pâine,
turt| dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudr| de tort, torturi,
arome pentru torturi, altele decât uleiurile
esenÛiale, turte de orez, bomboane,
capere, caramele (bomboane), sare din
Ûelin|, preparate pe baz| de cereale,
gust|ri pe baz| de cereale, sandwichuri
cu brânz|, gum| de mestecat, cicoare
(substitut de cafea), cipsuri (produse din
cereale), ciocolat|, b|uturi din ciocolat|
cu lapte, b|uturi din ciocolat|, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare
pomi de Cr|ciun, chutney (condimente),
scorÛiÕoar| (condimente), cuiÕoare
(condimente), cacao, b|uturi din cacao cu
lapte, produse din cacao, b|uturi pe baz|
de cacao, cafea, cafea artificial|, b|uturi
din cafea cu lapte, arome de cafea,
preparate vegetale folosite ca substitute

de cafea, cafea nepr|jit|, b|uturi pe baz|
de cafea, condimente, dulciuri, dulciuri
pentru decorare pomi deCr|ciun,
pr|jiturele, sare pentru g|tit, fulgi de
porumb, f|in| de porumb, m|lai, floricele
de porumb, porumb copt, coulis (sosuri),
cuscus (griÕ de grâu), biscuiÛi crocanÛi,
îngheÛat|, crem| tartar pentru g|tit,
crem| tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), crem| din ou|, lapte Õi
zah|r, sosuri pentrusalate, îngheÛate
comestibile, esenÛe pentru alimente cu
excepÛia uleiurilor eterice Õi uleiurilor
esenÛiale, paste alimentare f|inoase,
alimente f|inoase, fermenÛi pentru paste,
fulgi de porumb, fulgi de ov|z, arome,
altele decât uleiurile esenÛiale, arome,
altele decât uleiurile esenÛiale, pentru
b|uturi, arome, altele decât uleiurile
esenÛiale, pentru pr|jituri, seminÛe in
pentru consum uman, f|in|, produse
rezultate din m|cinare, fondante (dulciuri),
alimente f|inoase, esenÛe pentru
alimente, cu excepÛia uleiuruilor eterice Õi
uleiurilor esenÛiale, glazur| de torturi, iaurt
îngheÛat (îngheÛat|, dulciuri), jeleuri din
fructe (dulciuri), ierburi de gr|din|,
conservate (asezonare), ghimbir
(condiment), turt| dulce, glucoz| pentru
uz culinar, aditivi pe baz| de gluten pentru
uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru
carne, groats for human food, cereale
pentru alimente, terci pe baz| de lapte
pentru alimente, halva, glazur| de Õunc|,
batoane de cereale bogate în proteine,
m|lai dulce, turte de m|lai dulce, miere,
orz decorticat, ov|z decorticat, îngheÛat|,
lianÛi pentru îngheÛat|, gheaÛ| pentru
r|coritoare, gheaÛ| natural| sau artificial|,
ceai cu gheaÛ|, lianÛi pentru gheaÛ|
comestibil|, gheaÛ| comestibil|, pudr|
pentru gheaÛ| comestibil|, infuzii altele
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decât cele medicinale, jeleuri din fructe
(dulciuri), ketch-up (sos), ferment, seminÛe
de cânep| pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), fulgi
de porumb, f|in| de porumb, m|lai
porumb m|cinat, porumb copt, biscuiÛi de
malÛ, extract din malÛ alimentar, malÛ
pentru consum uman, maltoz|, marinate,
marÛipan, maionez|, f|in|, sosuri pentru
carne, pl|cinte cu carne, agenÛi de
fr|gezire a c|rnii, de uz casnic, ment|
pentru dulciuri, melas| pentru alimente,
spume ciocolat|, spume desert (dulciuri),
musli, muÕtar, f|in| de muÕtar, alimente
preparate pe baz| de t|ieÛei, t|ieÛei,
nucÕoar|, fulgi ov|z, alimente pe baz| de
ov|z, terci ov|z, ov|z m|cinat, ov|z
decorticat, cl|tite, paste, past| migdale,
crem| de pr|jituri, past| din boabe de
soia, paste f|inoase, produse patiserie,
bomboane (dulciuri), pateuri (produse
patiserie), bomboane cu arahide, piper,
bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiÛi petit-beurre,
pr|jiturele, pl|cinte, pl|cinte cu carne,
pizza, popcorn, f|in| de cartofi
alimentar|, pudr| de pr|jituri, pudre
pentru îngheÛat|, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci,
tarte, ravioli, condimente, paste lungi,
orez, pr|jiturele cu orez, gust|ri pe baz|
de orez, chifle, l|ptiÕor de matc|, pesmet,
Õofran, sago, sosuri pentru salate, sare
pentru g|tit, sare pentru conservarea
alimentelor, sandwichuri, sos tomat,
sosuri (condimente), lianÛi pentru cârnaÛi,
ap| de mare pentru g|tit, produse de
asezonare, semolina, Õerbetur i
(îngheÛat|), gust|ri pe baz| de cereale,
gust|ri pe baz| de ov|z, pasta din boabe
soia (condiment), f|in| soia, sos soia,
spaghete, condimente, rulouri, seminÛe

anason, amidon alimentar, b|Û de lemn
dulce (dulciuri), preparate pentru friÕc|
b|tut|, zah|r, dulciuri cu zah|r, sushi,
îndulcitori naturali, bomboane, bomboane
mentolate, tabbouleh, tacos, tapioca,
f|in| de tapioca alimentar|, tarte, ceai,
ceai cu gheaÛ|, b|uturi pe baz| de ceai,
agenÛi de îngroÕare pentru g|tirea
alimentelor, sos tomat, tortillas, turmeric
alimentar, pâine de dedospit|, vanilie
(arom|), vanilin| (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, t|iÛei lungi, paste lungi, oÛet, goffre,
ap| de mare de g|tit, ierburi(condimente),
f|in| de grâu, germeni grâu pentru
consum alimentar, friÕc| batut|
(preparate pentru înt|rire friÕc|), drojdie,
iaurt îngheÛat (îngheÛat|, dulciuri).
35 Regruparea în avantajul terÛilor a
urm|toarelor produse: condimente,
dulciuri cu migdale, past| migdale,
seminÛe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificial|, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru g|tit), orz
m|cinat, orz decorticat, f|in| de orez,
f|in| de boabe, cear| de albine, oÛet de
bere, b|uturi pe baz| de ciocolat|, b|uturi
pe baz| de cacao, b|uturi pe baz| de
cafea, arome, altele decât uleiurile
esenÛiale pentru b|uturi, b|uturi pe baz|
de ceai, bicarbonat de sodiu pentru g|tit
(praf de copt), lianÛi pentru îngheÛat|
(îngheÛat| comestibil|), biscuiÛi, pâine,
turt| dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudr| de tort, torturi,
arome pentru torturi, altele decât uleiurile
esenÛiale, turte de orez, bomboane,
capere, caramele (bomboane), sare din
Ûelin|, preparate pe baz| de cereale,
gust|ri pe baz| de cereale, sandwichuri
cu brânz|, gum| de mestecat, cicoare
(substitut de cafea), cipsuri (produse din
cereale), ciocolat|, b|uturi din ciocolat|
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cu lapte, b|uturi din ciocolata, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare
pomi de Cr|ciun, chutney (condimente),
scorÛiÕoar| (condimente), cuiÕoare
(condimente), cacao, b|uturi din cacao cu
lapte, produse din cacao, b|uturi pe baz|
de cacao, cafea, cafea artificial|, b|uturi
din cafea cu lapte, arome de cafea,
preparate vegetale folosite ca substitute
de cafea, cafea nepr|jit|, b|uturi pe baz|
de cafea, condimente, dulciuri, dulciuri
decorare pomi de Cr|ciun, pr|jiturele,
sare pentru g|tit, fulgi de porumb, f|in|
de porumb, m|lai, floricele de porumb,
porumb copt, coulis (sosuri), cuscus (griÕ
de grâu), biscuiÛi crocanÛi, îngheÛat|,
crem| tartar pentru g|tit, crem| tartar
pentru uz culinar, curry (condiment),
crem| din ou|, lapte Õi zah|r, sosuri
pentrusalate, îngheÛate comestibile,
esenÛe pentru alimente cu excepÛia
uleiurilor eterice Õi uleiurilor esenÛiale,
paste alimentare f|inoase, alimente
f|inoase, fermenÛi pentru paste, fulgi de
ov|z, arome, altele decât uleiurile
esenÛiale, arome, altele decât uleiurile
esenÛiale, pentru b|uturi, arome, altele
decât uleiurile esenÛiale, pentru pr|jituri,
seminÛe in pentru consum uman, f|in|,
produse rezultate din m|cinare, fondante
(dulciuri), alimente f|inoase, esenÛe
pentru alimente, cu excepÛia uleiurilor
eterice Õi uleiurilor esenÛiale, glazur| de
torturi, iaurt îngheÛat (îngheÛat|, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de
gr|din|, conservate (asezonare), ghimbir
(condiment), turt| dulce, glucoz| pentru
uz culinar, aditivi pe baz| de gluten pentru
uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru
carne, groats for human food, cereale
pentru alimente, terci pe baz| de lapte
pentru alimente, halva, glazur| de Õunc|,

batoane de cereale bogate în proteine,
m|lai dulce, turte de m|lai dulce, miere,
orz decorticat, ov|z decorticat, îngheÛat|,
lianÛi pentru îngheÛat|, gheaÛ| pentru
r|coritoare, gheaÛ| natural| sau artificial|,
ceai cu gheaÛ|, lianÛi pentru gheaÛ|
comestibil|, gheaÛ| comestibil|, pudr|
pentru gheaÛ| comestibil|, infuzii altele
decât cele medicinale, jeleuri din fructe
(dulciuri), ketch-up (sos), ferment, seminÛe
de cânep| pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), m|lai
porumb m|cinat, porumb copt, biscuiÛi de
malÛ, extract din malÛ alimentar, malÛ
pentru consum uman, maltoz|, marinate,
marÛipan, maionez|, f|in|, sosuri pentru
carne, pl|cinte cu carne, agenÛi de
fr|gezire a c|rnii de uz casnic, ment|
pentru dulciuri, melas| pentru alimente,
spume ciocolat|, spume desert (dulciuri),
musli, muÕtar, f|in| de muÕtar, alimente
preparate pe baz| de t|ieÛei, t|ieÛei,
nucÕoar|, fulgi ov|z, alimente pe baz| de
ov|z, terci ov|z, ov|z m|cinat, ov|z
decorticat, cl|tite, paste, past| migdale,
crem| de pr|jituri, past| din boabe de
soia, paste f|inoase, produse patiserie,
bomboane (dulciuri), pateuri (produse
patiserie), bomboane cu arahide, piper,
bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiÛi petit-beurre,
pr|jiturele, pl|cinte, pl|cinte cu carne,
pizza, popcorn, f|in| de cartofi
alimentar|, pudr| de pr|jituri, pudre
pentru îngheÛat|, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci,
tarte, ravioli, condimente, paste lungi,
orez, pr|jiturele cu orez, gust|ri pe baz|
de orez, l|ptiÕor de matc|, pesmet,
Õofran, sago, sosuri pentru salate, sare
pentru g|tit, sare pentru conservarea
alimentelor, sandwichuri, sos tomat,
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sosuri (condimente), lianÛi pentru cârnaÛi,
ap| de mare pentru g|tit, produse de
asezonare, semolina, Õerbetur i
(îngheÛat|), gust|ri pe baz| de cereale,
gust|ri pe baz| de ov|z, Õerbet
(îngheÛat|), pasta din boabe soia
(condiment), f|in| soia, sos soia,
spaghete, rulouri, seminÛe anason,
amidon alimentar, b|Û de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru friÕc| b|tut|,
zah|r, dulciuri cu zah|r, sushi, îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, f|in|
de tapioca alimentar|, ceai, ceai cu
gheaÛ|, b|uturi pe baz| de ceai, agenÛi de
îngroÕare pentru g|tirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
de dedospit|, vanilie (arom|), vanilin|
(substitut de vanilie), preparate vegetale
folosite ca substitut de cafea, t|iÛei lungi,
paste lungi, oÛet, goffre, ierburi
(condimente), f|in| de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, friÕc| batut|
(preparate pentru înt|rire friÕc|), drojdie,
iaurt îngheÛat (îngheÛat|, dulciuri), (cu
excepÛia transportului lor) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06864
(151) 09/10/2014
(732) STATIUNEA DE CERCETARE

DEZVOLTARE AGRICOLA
BRAILA, Str. Vizirului, nr. 9, Km.
9, Jud. Br|ila, 810008, BRAILA
ROMANIA 

(540)

S.C.D.A. BR{ILA
C E R C E T A R E  P E N T R U
BUN{STARE
  
(531) Clasificare Viena:010301; 061909;

260416; 260422; 270501;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06865
(151) 09/10/2014
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

PROGRESUL 1944 SPARTAC,
Str. Drumul Serei, nr. 9, Jud.
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

(540)

PROGRESUL 1944 spartac

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050302; 050314;

240105; 240110; 290114;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06876
(151) 09/10/2014
(732) S.C. TRADEMADE S.R.L., Str.

Ungureni nr. 157A, JudeÛul Ilfov, ,
COMUNA JILAVA ROMANIA 

(540)

ST Shirt Tailors

  
(531) Clasificare Viena:140720; 270508;

270522;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbr|c|minte Õi
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06866
(151) 09/10/2014
(732) S.C. SENATOR PRODIMPEX

S.R.L., Str. Mr. Gheorghe Pastia
nr. 5, JudeÛul Vrancea, 620035,
FOCÔANI ROMANIA 

(540)

DACIAN'S HILL
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06867
(151) 09/10/2014
(732) S.C. ALEXAMAR S.R.L., Str.

SfinÛíi Apostoli, nr. 1, Jud. Bac|u, ,
ONEÔTI ROMANIA 

(540)

ALEXAMAR PRODUS BIO
NATURAL

(591) Culori revendicate:maro, al, verde,
bej

  
(531) Clasificare Viena:020301; 250110;

250113; 270509; 290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|; lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06877
(151) 09/10/2014
(732) S.C. TRADEMADE S.R.L., Str.

Ungureni nr. 157A, JudeÛul Ilfov, ,
COMUNA JILAVA ROMANIA 

(540)

Shirt Tailors
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbr|c|minte Õi
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06868
(151) 09/10/2014
(732) PL{CINTESCU RADU-ÔTEFAN,

Drumul Funigeilor nr. 86, sector 5,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(732) PL{CINTESCU ANA-MARIA, Str.
Chilia Veche nr. 4, bl. A9, sc. 5, et.
2, ap. 67, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43,
sector 1 BUCUREÔTI

(540)

uzina de carte

(591) Culori revendicate:verde, albastru
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(531) Clasificare Viena:200701; 200702;

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

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papetari;
adezivi pentru papet|rie sau menaj;
materiale pentru artiÕti; pensule; maÕini
de scris Õi articole de birou (cu excepÛia
mobilierului); material didactic sau pentru
înv|Ûamânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; caractere de
tipografie; tip|rituri; publicaÛii imprimate;
publicaÛii tip|rite; reproduceri grafice;
c|rÛi; publicaÛii; articole de papet|rie;
reviste (publicaÛie periodic|); albume;
almanahuri; invitaÛii (papet|rie); atlase;
broÕuri; caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06878
(151) 09/10/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj,
200609, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

IZOPOR PLUS
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcÛie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06869
(151) 09/10/2014
(732) PL{CINTESCU RADU-ÔTEFAN,

Drumul Funigeilor nr. 86, sector 5,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(732) PL{CINTESCU ANA-MARIA, Str.
Chilia Veche nr. 4, bl. A9, sc. 5, et.
2, ap. 67, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43,
sector 1 BUCUREÔTI

(540)

EDITURA acuma

(591) Culori revendicate:roÕu (pantone
180U), mov

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
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materiale neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papetari;
adezivi pentru papet|rie sau menaj;
materiale pentru artiÕti; pensule; maÕini
de scris Õi articole de birou (cu excepÛia
mobilierului); material didactic sau pentru
înv|Ûamânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; caractere de
tipografie; tip|rituri; publicaÛii imprimate;
publicaÛii tip|rite; reproduceri grafice;
c|rÛi; publicaÛii; articole de papet|rie;
reviste (publicaÛie periodic|); albume;
almanahuri; invitaÛii (papet|rie); atlase;
broÕuri; caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06879
(151) 09/10/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj,
200609, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

TERMOPOR PLUS
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcÛie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06880
(151) 09/10/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj,
200609, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

AEROPOR PLUS
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcÛie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06881
(151) 09/10/2014
(732) S.C. ELPRECO S.A., Calea

Severinului nr. 44, Jud. Dolj,
200609, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

STRUCTOPOR PLUS
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcÛie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 09.10.2014

11

(210) M 2014 06870
(151) 09/10/2014
(732) N A V M A R  S H I P P I N G ,

Chrysorrogiatissis & Kolokotroni,
3040, LIMASSOL CIPRU 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENÚ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1,
Ap. 4, Sector 4 BUCUREÔTI

(540)

NAVMAR

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu
 
(531) Clasificare Viena:240701; 260118;

270522; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06871
(151) 09/10/2014
(732) AGAP IOANA DANIELA, Str. Ion

Ag|rbiceanu nr. 5, Jud. Ilfov,
077020, BERCENI ROMANIA 

(540)

MERINITO
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06882
(151) 09/10/2014
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Sl|tineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

VALAHIA RED
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06883
(151) 09/10/2014
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Sl|tineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

CARPATHIA
 

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

33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06872
(151) 09/10/2014
(732) CONDREA LUCIA, Comuna

MoldoviÛa nr. 87, Jud. Suceava, ,
MOLDOVITA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENÚ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUAL{,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1,
Ap. 4, Sector 4 BUCUREÔTI

(540)

ARTA CONDREA
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06884
(151) 09/10/2014
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Sl|tineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

VALAHIA WINES
  (511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06873
(151) 09/10/2014
(732) LUPU MARIUS CIPRIAN, Str.

Splaiul Bahlui, nr. 29, bl. B5, ap.
33, Jud. IaÕi, , IAÔI ROMANIA 

(540)

ORTHODONTIKA
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi frumusete pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultur|, horticultur| Õi silvicultur|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06885
(151) 09/10/2014
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Sl|tineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

VALAHIA WHITE
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06874
(151) 09/10/2014
(732) AVELLA S.R.L., Str. Palat, nr. 3F,

Cl|direa E1, Jud. IaÕi, , IAÔI
ROMANIA 

(540)

Chef Galerie

(591) Culori revendicate:cenuÕiu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290106;

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

43 Restaurante Õi cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06886
(151) 09/10/2014
(732) S.C. INAD GENERAL GROUP

S.R.L., Str. Cornelia nr. 13, et. 2,
parter, camera 1, sector 4, 040181,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

SUPERCHEF
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate Õi instrumente ÕtiinÛifice,
nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cânt|rire, de
m|surare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranÛ| (salvare) Õi
didactice; aparate Õi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporÛi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplat|;
case înregistratoare, maÕini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaÛiei Õi
calculatoare; extinctoare. 
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, cliÕee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
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lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercectare industrial|, crearea
Õi dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06887
(151) 09/10/2014
(732) S.C. CIA ABOLIV S.R.L., Str.

Morii nr. 99A, Jud. Cluj, , MIHAI
VITEAZU ROMANIA 

(540)

JUMI JUMA
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne;fructe Õi legume conservate,
uscate Õi fierte; jeleuri, dulceÛuri,
compoturi; ou|, lapte Õi produse lactate;
uleiuri Õi gr|simi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06888
(151) 09/10/2014
(732) S.C. PARALELA 45 TURISM

S.R.L., Bd. Regina Elisabeta nr.
29-31, sector 5, 050012,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

O LUME ÎNTR-O SINGUR{
AGENÚIE

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

35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
39 Transportul; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare de c|l|torii.
43 Restaurante; cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06889
(151) 09/10/2014
(732) S.C. M.N.G. GLOBAL TRADING

S.R.L., Str. Abatorului nr. 2A, Corp
Administrativ, Aripa A, Camera 4,
parter, Mih|ileÕti, judeÛul Giurgiu, ,
DRAGANESCU ROMANIA 

(540)

M.N.G GLOBAL TRADING -
FEED THE WORLD

(591) Culori revendicate:verde, alb,
negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:010502; 010512;

241501; 241511; 270502; 270508;
290114;  

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

29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vinat;
concentrate de carne; fructe Õi legume
conservate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte Õi produse
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lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; constituire baze de date.
39 Transport; ambalare Õi depozitare de
m|rfuri; organizare de c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06890
(151) 09/10/2014
(732) S.C. RENT-ABIL INVESTITII

S.R.L., Str. Valea Cascadelor nr.
11B, Camera 28 Bis, et. 1, sector
6, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

RENT-ABIL investitii
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06891
(151) 09/10/2014
(732) S.C. M.P. B{NEASA-MOAR{

S.A., Str. R|s|ritului nr. 47, corp
C8, etaj partial, jud. Ilfov, ,
BUFTEA ROMANIA 

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

(540)

BANEASA F|ina care CreÕte
Singur|

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
galben, gri, roÕu, bleu, bej

  
(531) Clasificare Viena:061915; 110109;

110125; 250119; 290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 F|in| Õi preparate f|cute din cereale,
pâine, produse de patiserie Õi cofet|rie. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou. 
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06892
(151) 09/10/2014
(732) FUNDATIA TH BIBLE LEAGUE

ROMANIA, Str. Luigi Cazzavilan
nr. 30, sector 1, 10786,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

LiBRo
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Culturi de microorganisme, cu excepÛia
celor de uz medical. 
9 Suporturi magnetice cu înregistr|ri
audio(c|rÛi audio, casete audio, cd-uri
audio, discuri audio digitale); publicaÛii
s|pt|mânale electronice cepot fi
desc|rcate în format electronic de pe
internet; muzic| digital| desc|rc|bil| de
pe site-uri de internet cu mp3-uri.
16 C|rÛi; coperÛi de carte; semne de carte;
reproduceri de art| grafic|; tiraje de arte
grafice; reproduceri grafice; desene
grafice; reprezent|ri grafice; obiecte de
art| Õi figurine din hârtie Õi carton Õi
machete arhitectonice din hârtie; suporturi
de carte.
20 Suporturi de carte cuprinse în aceast|
clas| din material plastic.
35 Publicitate pentru terÛi pe internet;
difuzarea publicitaÛii pe internet pentru
terÛi; servicii de grafic| publicitar|.
38 Difuzare de programe prin radio;
difuzare de programe radiofonice;
difuzare de programe radio; transmisie de
programe radio; difuzare radiofonic| de
informaÛii Õi alte programe; difuzare de
programe de radio Õi televiziune
interactive; transmisie de programe de
radio Õi televiziune prin satelit; difuzare de
programe de radio Õi televiziune, inclusiv
prin reÛele de cablu; servicii de

radiodifuziune prin internet; difuzare de
programe prin internet; transmiterea
simultan| a unor programe radio pe mai
multe posturi.
39 Organizare de c|l|torii în str|in|tate în
scopuri culturale.
41 ProducÛ ie audio; prezent|ri
audiovizuale; înregistr|ri Õi producÛie
audio; servicii de producÛie audio;
producÛ ie de înregistr|ri audio;
înregistrare Õi producÛie audio; servicii de
divertisment audio; prezentare de
programe de radio; montaj de programe
radiofonice; realizare de programe de
divertisment radiofonic; producÛie Õi
prezentare de programe de radio;
regizare de programe radio sau de
televiziune; planificarea programelor de
radio Õi de televiziune; programe
radiofonice Õi productie de televiziune;
producÛie de programe radiofonice Õi de
televiziune; preg|tire de programe
radiofonice Õi de televiziune; servicii de
programe de Õtiri pentru radio sau
televiziune; preg|tire Õi productie de
programe de radio Õi televiziune;
publicare de reviste pe internet; muzic|
digital| (care nu poate fi desc|rcat|) de
pe site-uri web de pe internet cu muzic|
în format mp3; punerea la dispoziÛie de
muzic| digital| (f|r| posibilitatea de
desc|rcare) pe internet; furnizare de
muzic| digital| de pe site-uri web de
internet cu muzic| în format MP3;
furnizare de muzic| digital| (care nu
poate fi desc|rcat|) pentru site-uri web
MP3 de pe internet; furnizare de muzic|
digital| (care nu poate fi desc|rcat|) de
pe site-uri web cu muzic| în format MP3
de pe internet; publicarea de versuri de
cântece sub form| de carte; expoziÛii de
art|; servicii educative în arta fotografic|;
servicii educative în arta picturii; servicii
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educative în arta fototipiei; servicii
educative în arta modelismului; servicii
educative în arta cinematografiei; activit|Û
culturale; servicii culturale; activit|Ûi
sportive Õi culturale; organizarea de
spectacole culturale; realizare de expoziÛii
cu scopuri culturale; organizare de
expoziÛii în scopuri culturale; activit|Ûi de
divertisment, sportive Õi culturale;
organizare de prezent|ri în scopuri
culturale; organizare de demonstraÛii în
scopuri culturale; organizare de festivit|Ûi
în scopuri culturale; organizarea de
evenimente culturale Õi artistice;
organizarea de spectacole în scopuri
culturale; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale; organizare de festivaluri
în scopuri culturale; organizarea de
congrese în scopuri culturale; organizarea
de competiÛii în scopuri culturale;
organizare de evenimente în scopuri
culturale; organizare de evenimente
sportive Õi culturale comunitare;
organizarea de seminarii în materie de
activit|Ûi culturale; organizare de
conferinÛe în materie de activit|Ûi culturale;
organizarea de expoziÛii în scopuri
culturale sau educative; organizarea de
expoziÛii în scopuri culturale sau
educative; organizare de evenimente de
divertisment Õi evenimente culturale;
organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment Õi sportiv;
educaÛie; academii (educaÛie); educaÛie
muzical|; educaÛie religioas|; furnizarea
educaÛiei; servicii de educaÛie; educaÛie
preÕcolar|; educaÛie Õi divertisment;
educaÛie Õi instruire; educaÛie în domeniul
informaticii; formarea echipelor (educaÛie);
servicii de educaÛie universitar|; consiliere
în carier| (educaÛie); servicii de educaÛie
muzical|; educaÛie vocaÛional| pentru
tineri; educaÛie în domeniul lingvistic;

educaÛie în domeniul s|n|t|Ûii; servicii de
educaÛie sportiv|; servicii specifice Õcolilor
(educaÛie); consultanÛ| profesional|
referitoare la educaÛie; simpozioane pe
teme de educaÛie; informaÛii în materie de
educaÛie; informaÛii în materie de
educaÛie; organizarea de concursuri
(educaÛie sau divertisment); organizarea
de concursuri (educaÛie sau divertisment);
organizare de simpozioane referitoare la
educaÛie; organizare de conferinÛe
referitoare la educaÛie; organizarea de
conferinÛe referitoare la educaÛie; servicii
de educaÛie Õi preg|tire profesional|;
tabere de var| (divertisment Õi educaÛie);
servicii de cluburi (divertisment sau
educaÛie); servicii de educaÛie, instruire Õi
divertisment; certificarea premiilor în
educaÛie Õi instruire; servicii de educaÛie
furnizate prin televiziune; educaÛie cu
privire la s|n|tatea fizic|; servicii de
consultanÛ| în domeniul educaÛiei;
organizare de întâlniri pe teme de
educaÛie; organizare de seminarii pe teme
de educaÛie; organizare de conferinÛe cu
privire la educaÛie; servicii de educaÛie
furnizate prin intermediul radioului; servicii
furnizate de gr|diniÛe (educaÛie sau
divertisment); organizare de concursuri în
materie de educaÛie; servicii de consiliere
în materie de educaÛie; servicii de
consultanÛ| în materie de educaÛie;
servicii de educaÛie primar| referitoare la
alfabetizare; educaÛie în domeniul
conÕtientiz|rii necesit|Ûii de miÕcare;
servicii de consultanÛ| în domeniul
educaÛiei antreprenoriale; servicii de
informaÛii prin telefon referitoare la
educaÛie; servicii de educaÛie furnizate
prin intermediul staÛiunilor turistice; servicii
de educaÛie furnizate prin programe de
televiziune; servicii educaÛionale de
furnizare a cursurilor de educaÛie;
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organizare de cursuri prin metode de
educaÛie deschis|; servicii de educaÛie în
materie de activit|Ûi fizice; orientare
profesional| (consiliere în domeniul
educaÛiei sau form|rii); orientare
profesional| (consiliere în domeniul
educaÛiei Õi form|rii); organizare de
examin|ri Õi teste în domeniul educaÛiei;
furnizare de cursuri de educaÛie continu|
în domeniul juridic; servicii de educaÛie
furnizate prin intermediul staÛiunilor de
vacanÛ|; educaÛie în domeniul artei prin
intermediul cursurilor prin corespondenÛ|;
instruire în materie de educaÛie fizic|
pentru adulÛi Õi copii; servicii de educaÛie
pentru comunicarea de metode de
predare referitoare la procesarea datelor;
informaÛii în domeniul educaÛiei, furnizate
on-line dintr-o baz| de date computerizat|
sau de pe internet. 
42 Arta grafica Õi design; design grafic.
44 Terapie prin art| (servicii medicale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06893
(151) 09/10/2014
(732) ALISTAR-FIRE S.R.L., Com

Chiajna , str. Acvilei nr. 40, judeÛul
Ilfov, , ROÔU ROMANIA 

(540)

AF

(591) Culori revendicate:roÕu, galben,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

270502; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi persoanelor;
servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06894
(151) 09/10/2014
(732) S.C. TURISM FELIX S.A.,

Comuna Sînmartin, CF 186, nr.
topo 438, judeÛul Bihor, , B{ILE
FELIX ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia,
nr.48, bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128,
JudeÛul Bihor ORADEA

(540)

LOTUS THERM - SPA &
LUXURY RESORT
  
(531) Clasificare Viena:010105; 050516;

050520; 2701; 270511;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Turism balnear (organizare de
c|l|torii); organizare de c|l|torii; transport
intern Õi internaÛional de persoane.
41 Organizare de activit|Ûi culturale,
educative Õi sportive; organizare de
conferinÛe, seminarii; organizare de
expoziÛii cu caracter cultural.
43 Servicii de alimentaÛie public| Õi
servicii de cazare temporar|.
44 Servicii medicale, în special tratament
balnear, tratament recuperatoriu,
tratament antistres Õi tratament de slabire;
servicii de igien| Õi îngrijirea frumuseÛii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06895
(151) 09/10/2014
(732) STRUCTURAL EXPERT S.R.L.,

Str. Unirii nr. 2, bl. 9F, parter, ap.
2, judeÛul Buz|u, 120266, BUZ{U
ROMANIA 

(540)

BIONATEC
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluÕi; suplimente alimentare
pentru oameni Õi animale; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide.
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|; lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea; orez; tapioca Õi sago; f|in| Õi
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie Õi cofet|rie; îngheÛat|
comestibil|; zah|r, miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare;
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe; plante Õi flori naturale; alimente
pentru animale; malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi carbogazoase Õi
alte b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe
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Õi sucuri de fructe; siropuri Õi alte
preparate pentru fabricarea b|uturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06896
(151) 09/10/2014
(732) JIDIUC ALEXANDRA, Str. Nicolae

B|lcescu nr. 3, bl. Dun|rea 3, et.
3, ap. 27 Cod Postal 51, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Scoala Japoneza SAKURA

(591) Culori revendicate:roÕu, roz
  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270112; 2803; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜


