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Publicate în 17.03.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01547
10/03/2014 S.C. COMPREST S.A. COMPREST

2 M 2014
01564

10/03/2014 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

DE-ALE GURII

3 M 2014
01566

10/03/2014 S.C. ATI CREAM S.A. COMORE

4 M 2014
01586

10/03/2014 POSTELNICU ANDREI MOBRA HOINAR

5 M 2014
01587

10/03/2014 POSTELNICU ANDREI mobra 50S

6 M 2014
01588

10/03/2014 CIOBANU COSMIN RegalPan

7 M 2014
01589

10/03/2014 S.C. ANDREI CONSULTANTA
S.R.L.

DRACULA TRAVEL

8 M 2014
01590

10/03/2014 S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. MINIMIS CUMPĂRĂTURI FĂRĂ
COMPROMIS

9 M 2014
01591

10/03/2014 S.C. ROS SYSTEMA S.R.L. FORTIC FORUMUL
PROFESIONIŞTILOR ÎN TESTĂRI -
INSPECŢII -CERTIFICĂRI

10 M 2014
01592

10/03/2014 S.C. ROMTELECOM S.A. DocuFilm

11 M 2014
01593

10/03/2014 DUMITRA CAMELIA IULIANA HOTEL LIBRA

12 M 2014
01594

10/03/2014 S.C. MOBA PAINTS S.R.L. ONE EASY

13 M 2014
01595

10/03/2014 S.C. MOBA PAINTS S.R.L. BLACK EDITION

14 M 2014
01596

10/03/2014 S.C. HOLIBAX CONCEPTION
S.R.L.

Holi Festival Romania Tour 2014

15 M 2014
01598

10/03/2014 S.C. UNIVERS MANAGEMENT
CONSULTING S.R.L.

Sta.RPerformining - practical
business solutions

16 M 2014
01599

10/03/2014 S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L.

PÂTISSERIE QUALITY BRAND

17 M 2014
01600

10/03/2014 S.C. CLOUD RESEARCH
STUDIO S.R.L.

CLOUD
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18 M 2014
01601

10/03/2014 S.C. KIMONO ART INVEST
S.R.L.

IDEALSTAR

19 M 2014
01602

10/03/2014 S.C. KIMONO ART INVEST
S.R.L.

PROIDEALSTAR

20 M 2014
01603

10/03/2014 FERRING B.V. DECAPEPTYL

21 M 2014
01604

10/03/2014 TUDOR BOATCA Case de vis

22 M 2014
01605

10/03/2014 S.C. URBAN SOCIAL FOOD
S.R.L.

FRESCO DOLCETTERIA VOGLIO

23 M 2014
01606

10/03/2014 S.C. URBAN SOCIAL FOOD
S.R.L.

La Dolce Vitalita

24 M 2014
01607

10/03/2014 MARGINEANU SORIN ADRIAN Dr. Margineanu Sorin consilierul tau
in produse naturale

25 M 2014
01608

10/03/2014 PETRACHE CRISTIAN
ANGELIN

Think in Ink Tattoo Salon

26 M 2014
01609

10/03/2014 S.C. TOBIMAR S.R.L. SUPER ECONOMIC

27 M 2014
01610

10/03/2014 CONDURACHI GABRIEL CUSURGIII

28 M 2014
01611

10/03/2014 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

LINIDEPRESS

29 M 2014
01612

10/03/2014 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPERBINGO METROPOLIS
EXTRA LINIE

30 M 2014
01613

10/03/2014 CHIOREAN ANDREI BOGDAN NABUCCO ST. PETERSBURG

31 M 2014
01614

10/03/2014 SOLOMON MIRELA
FLORENTINA

EA EVES AGENCY

32 M 2014
01615

10/03/2014 S.C. TRANSYLVANIA HERBS 8
S.R.L.

HERBAGENETICA

33 M 2014
01616

10/03/2014 AGENTIA NATIONALA DE
PRESA AGERPRES

ZIARUL GRATUIT un produs
AGERPRES

34 M 2014
01617

10/03/2014 SILAI PAVEL ZOLIFLEX

35 M 2014
01618

10/03/2014 POPA ADRIAN DEPOZIT ONLINE

36 M 2014
01619

10/03/2014 POPA ADRIAN DEPOZIT-ONLINE
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37 M 2014
01620

10/03/2014 POPA ADRIAN DEPOZITONLINE

38 M 2014
01621

10/03/2014 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPERBINGO METROPOLIS
EXTRA LINIE DUBLĂ

39 M 2014
01622

10/03/2014 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPERBINGO METROPOLIS
EXTRA BINGO

40 M 2014
01623

10/03/2014 S.C. LDK CONSULTANTS
ENGINEERS AND PLANNERS
S.R.L.

EuroAgricultura. Împreună creştem
satul românesc!

41 M 2014
01624

10/03/2014 S.C. TRANSYLVANIAN
TRADITIONS S.R.L.

ROLL&ROLL CAFFE

42 M 2014
01625

10/03/2014 MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI-POLICLINICA
PROVIDENTA

PROVIDENŢA

43 M 2014
01626

10/03/2014 MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI-POLICLINICA
PROVIDENTA

MEDICINĂ DE BUNĂ CREDINŢĂ

44 M 2014
01627

10/03/2014 S.C. CONSUC S.A. NOTA 11

45 M 2014
01628

10/03/2014 S.C. CONSUC S.A. ANNABELLA

46 M 2014
01629

10/03/2014 S.C. CONSUC S.A. AGRICOLA

47 M 2014
01630

10/03/2014 SANIENCE S.R.L. SANIENCE

48 M 2014
01631

10/03/2014 SANIENCE S.R.L. SANIENCE

49 M 2014
01632

10/03/2014 SANIENCE S.R.L. KORILL PENTRU INIMA TA

50 M 2014
01633

10/03/2014 SANIENCE S.R.L. Korill PENTRU INIMA TA

51 M 2014
01634

10/03/2014 SANIENCE S.R.L. AVACOR - Artere curate şi o inimă
tânără

52 M 2014
01635

10/03/2014 SANIENCE S.R.L. AVACOR - Artere curate şi o inimă
tânără

53 M 2014
01636

10/03/2014 RADU RAZVAN MAMAIA STYLE
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(210) M 2014 01547
(151) 10/03/2014
(732) S.C. COMPREST S.A., Str. Vlad

Ţepeş nr. 13, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

COMPREST
(591) Culori revendicate:verde, alb
 (531) Clasificare Viena:241502; 241513;

270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servitii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01564
(151) 10/03/2014
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION

S.R.L., Sat Apahida, Str. Libertăţii nr.
FN, Jud. Cluj, , COMUNA APAHIDA
ROMANIA 

(540)

DE-ALE GURII

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
290113;  

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

35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor adiverselor
produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01566
(151) 10/03/2014
(732) S.C. ATI CREAM S.A., nr. 12,

judeţul Harghita, , Sat Târnoviţa
ROMANIA 

(540)

COMORE

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată cu diverse arome.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01630
(151) 10/03/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

SANIENCE
 

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 01631
(151) 10/03/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

SANIENCE
(591) Culori revendicate:verde, negru
 
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebelusi;
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suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 01619
(151) 10/03/2014
(732) POPA ADRIAN, Str. Moineşti nr. 4,

bl. 136, sc. 2, et. 2, ap. 70, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEPOZIT-ONLINE
 

(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te 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.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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;
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tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vanzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01620
(151) 10/03/2014
(732) POPA ADRIAN, Str. Moineşti nr. 4,

bl. 136, sc. 2, et. 2, ap. 70, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEPOZITONLINE
  

(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te 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.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;

tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
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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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01623
(151) 10/03/2014
(732) S.C. LDK CONSULTANTS

ENGINEERS AND PLANNERS
S.R.L., Intrarea Victor Eftimiu, nr. 9,
sc. A, ap. 45, sector 1, 010154,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EuroAgricultura. Împreună
creştem satul românesc!

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 020123;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01628
(151) 10/03/2014
(732) S.C. CONSUC S.A., Calea Unirii nr.

37, jud. Suceava, 720156, SUCEAVA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

ANNABELLA
  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01629
(151) 10/03/2014
(732) S.C. CONSUC S.A., Calea Unirii nr.

37, jud. Suceava, 720156, SUCEAVA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

AGRICOLA
 

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf

de copt; sare, muştar; oţet, sosuri, condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01632
(151) 10/03/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

KORILL PENTRU INIMA TA
 

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebelusi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01633
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(151) 10/03/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

Korill PENTRU INIMA TA

(591) Culori revendicate:bleu, albastru, roşu
 (531) Clasificare Viena:020901; 260201;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01624

(151) 10/03/2014
(732) S . C .  T R A N S Y L V A N I A N

TRADITIONS S.R.L. ,  S t r .
Tăbăcarilor nr. 4-6, bl. B, ap. 2,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ROLL&ROLL CAFFE
 

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01634
(151) 10/03/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

AVACOR - Artere curate şi o
inimă tânără

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
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dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01635
(151) 10/03/2014
(732) SANIENCE S.R.L., Str. Frederic

Chopin nr. 1A, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

AVACOR - Artere curate şi o
inimă tânără

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01589
(151) 10/03/2014
(732) S.C. ANDREI CONSULTANTA

S.R.L., Str. Candiano Popescu nr. 41,
sector 4, 040581, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DRACULA TRAVEL
  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01636
(151) 10/03/2014
(732) RADU RAZVAN, Aleea Hortensiei

nr. 9, bl. G4, sc. A, et. 8, ap. 33, OP
10, CP 15, Judeţul Constanţa, 900850,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MAMAIA STYLE
  

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

39 Transport; rezervari pentru călătorii;
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rezervarea de locuri pentru călătorii; rezervare
de locuri pentru călătorii (transporturi);
organizarea de croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; servicii
de tabere de vară (divertisment); servicii de
tabere de vară (divertisment); servicii de
cluburi (divertisment sau educaţie).
43 Agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
rezervări de spaţii de cazare temporară;
rezervări de locuri de cazare; servicii specifice
taberelor de vacanţă (cazare); închirieri de
spaţii de cazare temporară; închirieri de spaţii
de cazare temporară; servicii oferite de tabere
de vacanţă (cazare).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01586
(151) 10/03/2014
(732) POSTELNICU ANDREI, Sat

Ostratu, sat Zorelei, nr. 9, Jud. Ilfov, ,
C O M U N A  C O R B E A N C A
ROMANIA 

(540)

MOBRA HOINAR

(591) Culori revendicate:gri, negru, alb,
portocaliu, albastru, mov, verde

  (531) Clasificare Viena:260418; 290115;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01587
(151) 10/03/2014
(732) POSTELNICU ANDREI, Sat

Ostratu, sat Zorelei, nr. 9, Jud. Ilfov, ,
C O M U N A  C O R B E A N C A
ROMANIA 

(540)

mobra 50S

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01605
(151) 10/03/2014
(732) S.C. URBAN SOCIAL FOOD

S.R.L., Str. Râmnicu Vâlcea nr. 20, bl.
32, sc. 2, et. 7, ap. 93, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PFA NASTASE MIRELA BIANCA,
STR. ZBOINA NEAGRA NR. 8 -10,
BLOC 91-95, SC. 2, ET. 7, AP. 83,
S E C T O R  6 ,  B U C U R EŞT I
BUCUREŞTI

(540)

FRESCO DOLCETTERIA
VOGLIO

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
202C), albastru (pantone 328C), gri
(pantone 442C)

  
(531) Clasificare Viena:020325; 180105;

260118; 290113;  
(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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
31 Produse agricole, horticol, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie pulică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01608
(151) 10/03/2014
(732) P E T R A C H E  C R I S T I A N

ANGELIN, Str. Roma nr. 13, et. 1,
ap.5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Think in Ink Tattoo Salon
  

(531) Clasificare Viena:040521; 050501;
260418;  

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

44 Servicii oferite de un salon de tatuaje.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01595
(151) 10/03/2014
(732) S.C. MOBA PAINTS S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 63, Hala de Producţie
Corp B S.A.D. III, Spaţiul nr. 1,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

BLACK EDITION
 

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01588
(151) 10/03/2014
(732) CIOBANU COSMIN, Str. Mihail

Eminescu nr. 35B, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

RegalPan

 
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01612
(151) 10/03/2014
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPERBINGO
METROPOLIS EXTRA LINIE

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01590
(151) 10/03/2014
(732) S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L., Sat

Nedelea DN 72, Crângul lui Bot, Km
73+810, Judeţul Prahova, , COMUNA
ARICEŞTII RAHTIVANI ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

MINIMIS CUMPĂRĂTURI
FĂRĂ COMPROMIS

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roz
închis

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

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

clase:
35 Publicitate, inclusiv publicitate prin
intermediul unor reclame radio şi tv; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusiv în magazinele
proprii; administraţie comercială; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01616
(151) 10/03/2014
(732) AGENTIA NATIONALA DE

PRESA AGERPRES, Piaţa Presei
Libere nr. 1, sector 1, 013701,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIARUL GRATUIT un produs
AGERPRES

(591) Culori revendicate:galben, negru
 (531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01591
(151) 10/03/2014
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, judeţul Mureş,
540077, TÂRGU MUREŞ ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str.Răspântiilor nr.37, Etaj
1,Ap. 2, Sector 2, Cod 020547,
Bucureşti BUCUREŞTI

(540)

FORTIC FORUMUL
PROFESIONIŞTILOR ÎN
TESTĂRI -  INSPECŢII
-CERTIFICĂRI
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de târguri şi evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare; consultanţă
pentru conducerea afacerlor; informaţii despre
afaceri; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale;
organizarea şi conducerea de conferinte,
congrese, colocvii, expoziţii, seminarii:
învaţământ prin corespondenţă; orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
şi formarii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01613
(151) 10/03/2014
(732) CHIOREAN ANDREI BOGDAN,

Str. Plopilor nr. 12, ap. 10, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

NABUCCO ST.
PETERSBURG

  
(531) Clasificare Viena:020102; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi slefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor. 
18 Poşete, curele şi orice alte accesorii de
piele în afară de încălţăminte şi îmbrăcăminte;
piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane valize poşete; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, lenjerie,
portmonee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01618
(151) 10/03/2014
(732) POPA ADRIAN, Str. Moineşti nr. 4,

bl. 136, sc. 2, et. 2, ap. 70, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEPOZIT ONLINE

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

  
(531) Clasificare Viena:070114; 260418;

270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
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şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te 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.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vanzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.
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.
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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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01598
(151) 10/03/2014
(732) S.C. UNIVERS MANAGEMENT

CONSULTING S.R.L., B-dul Lacul
Tei, nr. 126-128, bl. 17-18, sc. D, et.
1, ap. 130, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sta.RPerformining - practical

business solutions

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01601
(151) 10/03/2014
(732) S.C. KIMONO ART INVEST

S.R.L., Str. Vatra Dornei nr. 11,
camera 2, Jud. Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

IDEALSTAR

(591) Culori revendicate:negru, bleu
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01592
(151) 10/03/2014
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DocuFilm
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01593
(151) 10/03/2014
(732) DUMITRA CAMELIA IULIANA,

Str. Ceferiştilor nr. 45, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

HOTEL LIBRA
 

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

35 Organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; managementul
afacerilor pentru hoteluri; publicitate online pe
o reţea de computere; organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare;
închirierea spaţiilor publicitare; organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau

publicitare; servicii publicitare pentru hoteluri;
administrarea hotelurilor; servicii de
secretariat furnizate de hoteluri.
39 Organizarea croazierelor; organizarea
tururilor; rezervarea locurilor de călătorie;
transportul cu autobuzul; parcarea maşinilor;
închirierea maşinilor; transportul maşinilor;
livrări de flori; livrări de mesaje; livrari de
bunuri; escortarea călătorilor; rezervări de
transport; rezervări de turism; vizitare
(turism); rezervări de călătorii; însoţirea
călătorilor; transportul de călători; organizarea
transportului până la şi de la hotel.
41 Furnizarea serviciilor de amuzament;
organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea concertelor;
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea seminarilor;
organizarea şi susţinerea simpozioanelor;
organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire); informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale; servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate şi fitness);
servicii de campinguri de vacanţă (distracţii);
informaţii despre educaţie; informaţii despre
distracţii; informaţii despre posibilităţi de
recreere; cluburi de noapte; organizarea
balurilor; organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat); organizarea competiţiilor
sportive; frunizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade; furnizarea de servicii de
karaoke; închirierea decorurilor; servicii de
divertisment furnizate de hoteluri; furnizare de
instalaţii de divertisment în hoteluri; servicii
de formare cu privire la curăţenia în hoteluri.
43 Agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
servicii de bar; rezervări hoteliere; hoteluri;
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pensiuni; moteluri; rezervări de cazare
temporară; servicii prestate de agenţii pentru
rezervări la hotel; restaurante;restaurante cu
autoservire; snack-bar-uri; hosteluri; evaluare
de cazare hotelieră; organizare de mese la
hoteluri; servicii de consultanţă referitoare la
instalaţiile hotelurilor; informaţii hoteliere;
rezervări de hoteluri; rezervări la hoteluri;
servicii de catering hotelier; servicii hoteliere
în staţiuni turistice; servicii de rezervare la
hoteluri; servicii de restaurant prestate de
hoteluri; rezervare de camere de hotel pentru
călători; servicii electronice de informaţii cu
privire la hoteluri; hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică şi de vacanţă;
servicii de agenţii de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel; servicii de agenţie de
voiaj pentru rezervarea de camere de hotel;
furnizare de săli de conferinţe; închiriere de
mobilier pentru conferinţe; furnizare de spaţii
special amenajate pentru conferinţe.
44 Saloane de frumuseţe; servicii ale clinicilor
medicale; sanatorii de recuperare; servicii ale
spa-urilor; sanatorii de recuperare; sanatorii
particulare; servicii prestate de opticieni;
servicii de saună; servicii de solar. servicii spa
pentru sănătate; asistenţă medicală în legătură
cu masaje terapeutice; informaţii referitoare la
masaj; servicii de masaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01594
(151) 10/03/2014
(732) S.C. MOBA PAINTS S.R.L., Calea

Dorobanţilor nr. 63, Hala de Producţie
Corp B S.A.D. III, Spaţiul nr. 1,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

ONE EASY

(591) Culori revendicate:albastru, alb, blue
 (531) Clasificare Viena:180123; 270508;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01596
(151) 10/03/2014
(732) S.C. HOLIBAX CONCEPTION

S.R.L., Piaţa Unirii nr. 5, judeţul
Caraş -Sever in ,  ,  ORAVIŢA
ROMANIA 

(540)

Holi Festival Romania Tour
2014

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

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01604
(151) 10/03/2014
(732) TUDOR BOATCA, Str. Apusului

nr.37, bl.D2, sc.D, ap.35, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Case de vis
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 cercectare
industrială , crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01625
(151) 10/03/2014
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI SI

BUCOVINEI-POLICLINICA
PROVIDENTA, B-dul Ştefan Cel
Mare şi Sfănt, nr. 10, bl. B1, parter,
Jud. Iaşi, 700064, IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc.A,
ap.28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

PROVIDENŢA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
daunatorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensute; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăşământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01614
(151) 10/03/2014
(732) S O L O M O N  M I R E L A

FLORENTINA, Str. Tobosari nr. 20,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EA EVES AGENCY
  

(531) Clasificare Viena:261106; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 01626
(151) 10/03/2014
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI SI

BUCOVINEI-POLICLINICA
PROVIDENTA, B-dul Ştefan Cel
Mare şi Sfănt, nr. 10, bl. B1, parter,
Jud. Iaşi, 700064, IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc.A,
ap.28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

MEDICINĂ DE BUNĂ
CREDINŢĂ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01627
(151) 10/03/2014
(732) S.C. CONSUC S.A., Calea Unirii nr.

37, jud. Suceava, 720156, SUCEAVA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc.A,
ap.28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

NOTA 11
  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01621
(151) 10/03/2014
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPERBINGO
METROPOLIS EXTRA LINIE
DUBLĂ
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01603
(151) 10/03/2014
(732) FERRING B.V., Polarisavenue 144,

2 1 3 2 J X ,  H O O F D D O R P
NETHERLANDS 

(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)

DECAPEPTYL
  

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01622
(151) 10/03/2014
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPERBINGO
M E T R O P O L I S  E X T R A

BINGO

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270515;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01606
(151) 10/03/2014
(732) S.C. URBAN SOCIAL FOOD

S.R.L., Str. Râmnicu Vâlcea nr. 20, bl.
32, sc. 2, et. 7, ap. 93, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PFA NASTASE MIRELA BIANCA,
STR. ZBOINA NEAGRA NR. 8 -10,
BLOC 91-95, SC. 2, ET. 7, AP. 83,
S E C T O R  6 ,  B U C U R EŞT I
BUCUREŞTI

(540)

La Dolce Vitalita
 

(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.
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30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01607
(151) 10/03/2014
(732) MARGINEANU SORIN ADRIAN,

Bd. Theodor Pallady nr. 7, bl. R5, sc.
1, et. 4, ap. 16, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr. Margineanu Sorin
consilierul tau in produse
naturale

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01599
(151) 10/03/2014
(732) S.C. CREATIVE BUSINESS

NETWORK S.R.L., Calea Rahovei
nr. 305, bl. 52, sc .B, et. 3, ap. 49,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PÂTISSERIE QUALITY
BRAND

(591) Culori revendicate:alb, verde, auriu,
gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:090110; 260418;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vinat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri, condimente, mirodenii; gheaţă,
arome alimentare, esenţe şi superesenţe
alimentare, coloranţi alimentari, aditivi
alimentari (cuprinşi în această clasă), zahăr
vanilat, zahăr vanilinat, zahăr pudră, glazuri,
creme, fondanţi, marţipan, mixuri prăjituri,
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budincă cu diverse arome, conservant, sare de
lămâie, bicarbonat de sodiu, gelatină,
bicarbonat de amoniu, spumă frişcă, agenţi de
întărire, amidon, blat de tort, foi pandişpan,
foi pentru cremşnit, foi de napolitană, coji
pentru eclere, coji pentru tarte, croissante,
brioşe, gogoăi, ştrudele, prăjituri, mini
prăjituri, rulade, cozonaci, chec, sărăţele,
saleuri, creme tartinabile, deserturi, tablete
cacao, ciocolată, produse din ciocolată şi
dulciuri, pişcoturi, bezele, decoraţiuni pentru
prăjituri şi torturi, premixuri pentru prăjituri,
prafuri pentru îngheţată, prafuri pentru
cappucino, prafuri pentru ciocolată caldă.
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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01609
(151) 10/03/2014
(732) S.C. TOBIMAR S.R.L., Comuna

Ciugud, Calea Alba Iulia nr. 10, Jud.
A l b a ,  5 1 7 2 4 1 ,  D R A M B A R
ROMANIA 

(540)

SUPER ECONOMIC
 

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,

reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care fucţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrarea datelor şi calculatoarelor;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de uscare, de
ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor şi produselor destinate
instalaţiilor electrice şi sistemelor de iluminat
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01600
(151) 10/03/2014
(732) S.C. CLOUD RESEARCH STUDIO

S.R.L., Str. Barbu Mumuleanu nr.
30-32, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLOUD
  

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

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
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de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01602
(151) 10/03/2014
(732) S.C. KIMONO ART INVEST

S.R.L., Str. Vatra Dornei nr. 11,
camera 2, Jud. Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

PROIDEALSTAR

(591) Culori revendicate:mov, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260201;

270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01610
(151) 10/03/2014
(732) CONDURACHI GABRIEL, Str. 1

Mai nr. 15, bl. C3, sc. 3, et. 3, ap. 115,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUSURGIII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii, servicii care constau în
general, în difuzarea de programe radio şi
televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01611
(151) 10/03/2014
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)

LINIDEPRESS
  

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

5 Suplimente alimentare de uz uman.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01615
(151) 10/03/2014
(732) S.C. TRANSYLVANIA HERBS 8

S.R.L., Str. Oltului nr. 2, biroul nr. 8,
etaj 1, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

HERBAGENETICA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01617
(151) 10/03/2014
(732) SILAI PAVEL, Str. Colonia Făget nr.

3, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ZOLIFLEX
  

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

24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase.

˜˜˜˜˜˜˜


