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Publicate în 17.04.204
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02564
10/04/2014 S.C. CRIS PLUS S.R.L. hoteleos

2 M 2014
02565

10/04/2014 NIKOLOV IVAN SIMEONOV Rosa

3 M 2014
02566

10/04/2014 NIKOLOV IVAN SIMEONOV ROSALIA

4 M 2014
02567

10/04/2014 S.C. ZAO FOOD CONCEPT
S.R.L.

ZAO

5 M 2014
02568

10/04/2014 PROFEANU VIRGIL VP SOFT

6 M 2014
02569

10/04/2014 S.C. OANALIV S.R.L. OANALIV

7 M 2014
02570

10/04/2014 S.C. OANALIV S.R.L. OANALIV

8 M 2014
02571

10/04/2014 SUSA LIA KRUGER heizung

9 M 2014
02572

10/04/2014 S.C. COTTONTEX S.R.L. A

10 M 2014
02573

10/04/2014 S.C. KIS SPEDIZIONI S.R.L. KIS SPEDIZIONI

11 M 2014
02574

10/04/2014 GEORGESCU ALEXANDRU
STELIAN

P.O.E.

12 M 2014
02575

10/04/2014 S.C. DENTAL ALEX S.R.L. VIZIO DENT DENTAL ALEX x-ray
diagnostic imaging services

13 M 2014
02576

10/04/2014 S.C. SISTEME DE
SECURITATE COMPLETE LD
S.R.L.

SISTEM DE SECURITATE
COMPLETE LD SSC

14 M 2014
02577

10/04/2014 S.C. ARGOS SECURITY S.R.L. ARGO SECURITY

15 M 2014
02578

10/04/2014 ARHIEPISCOPIA ROMANULUI
ŞI BACĂULUI

LABORATOR DE RESTAURARE,
CONSERVARE OBIECTE DE CULT,
CARTE ŞI ICOANĂ VECHE

16 M 2014
02579

10/04/2014 CARCU IOANA MONICA BăTăTURa BOLOVaNI PUI
CRESCUŢI FĂRĂ GRABĂ

17 M 2014
02580

10/04/2014 FUNDATIA TRADITIA
ROMANEASCA

FUNDATIA TRADITIA
ROMANEASCA
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18 M 2014
02581

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

AUDITORIUM PALLADY

19 M 2014
02582

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Buletinul NOTARILOR PUBLICI

20 M 2014
02583

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

CODEX NOTARIAL

21 M 2014
02584

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Culegere de practică notarială

22 M 2014
02585

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul Naţional de Evidenţă a
Notarilor Publici-RNENP

23 M 2014
02586

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional de publicitate a
maselor patrimoniale afectate
exercitării în mod individual a
profesiei-RNPMP

24 M 2014
02587

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional notarial al
regimurilor matrimoniale - RNNRM

25 M 2014
02588

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional notarial de
evidenţă a cererilor de divorţ -
RNNECD

26 M 2014
02589

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional notarial de
evidenţă a creditorilor persoane
fizice şi a opoziţiilor la efectuarea
partajului succesoral - RNNEC

27 M 2014
02590

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional notarial de
evidenţă a liberalităţilor- RNNEL

28 M 2014
02591

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional notarial de
evidenţă a opţiunilor succesorale -
RNNEOS

29 M 2014
02592

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional notarial de
evidenţă a procurilor şi revocărilor
acestora - RNNEPR

30 M 2014
02593

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

Registrul naţional notarial de
evidenţă a succesiunilor - RNNES
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31 M 2014
02594

10/04/2014 UNIUNEA NATIONALA A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

TABLOUL NOTARILOR PUBLICI

32 M 2014
02595

10/04/2014 PRIMARIA MUNICIPIULUI
PIATRA NEAMT

PIATRA NEAMŢ - PERLA
MOLDOVEI

33 M 2014
02596

10/04/2014 S.C. NAR IMPEX S.R.L. RBS

34 M 2014
02597

10/04/2014 COSMA CORNEL GEORGE PARTIDUL NOSTRU

35 M 2014
02598

10/04/2014 NEAGOE IULIA-VICTORIA BENDIS ATELIER DE
PARFUMERIE

36 M 2014
02599

10/04/2014 S.C. BRAICONF S.A. CĂMASĂ PE MĂSURĂ

37 M 2014
02600

10/04/2014 S.C. BRAICONF S.A. CĂMAŞĂ GARANTATĂ PE VIAŢĂ

38 M 2014
02601

10/04/2014 S.C. BRAICONF S.A. CAMAŞĂ PE COMANDĂ

39 M 2014
02602

10/04/2014 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. TRANSPIBLOCK

40 M 2014
02603

10/04/2014 MARINESCU CRISTIAN PARTIDUL ORDO LIBERAL

41 M 2014
02604

10/04/2014 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

SHARK ATTACK CLOTHING

42 M 2014
02605

10/04/2014 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

effect

43 M 2014
02606

10/04/2014 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

KWS KIDS WITH STYLE

44 M 2014
02607

10/04/2014 BWR International, LLC BUFFALO WINGS & RINGS

45 M 2014
02608

10/04/2014 S.C. NEW TECH
CORPORATION S.R.L.

NTCo New Tech Corporation

46 M 2014
02610

10/04/2014 S.C. PREST SERV
INTERNATIONAL S.R.L.

FERMA BACIU Nobleţea cărnii de
vită

47 M 2014
02611

10/04/2014 SĂLCUDEAN RADU Ciorchin
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(210) M 2014 02588
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional notarial de
evidenţă a cererilor de divorţ -
RNNECD

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02589
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional notarial de
evidenţă a creditorilor persoane
fizice şi a opoziţiilor la
efectuarea partajului succesoral
- RNNEC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02581
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUDITORIUM PALLADY

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis

  
(531) Clasificare Viena:241508; 241521;

270502; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi  instrumente pentru
cinematografie şi învatamânt; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învatamânt (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.

41 Educaţie, instruire.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02582
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Buletinul NOTARILOR
PUBLICI

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învatamânt (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
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clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02583
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CODEX NOTARIAL
  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învatamânt (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02584
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Culegere de practică notarială
  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învatamânt (cu excepţia aparatelor);materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02585
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul Naţional de Evidenţă
a Notarilor Publici-RNENP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02586
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional de
p u b l i c i t a t e  a  m a s e l o r
patrimoniale afectate exercitării
î n  m o d  i n d i v i d u a l  a
profesiei-RNPMP
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02587
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional notarial al
regimurilor matrimoniale -
RNNRM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile stiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02576
(151) 10/04/2014
(732) S.C. SISTEME DE SECURITATE

COMPLETE LD S.R.L., Aleea
Vasile Goldiş nr. 4, bl. M42, sc. 1, et.
2, ap. 10, Cam. 2,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SISTEM DE SECURITATE
COMPLETE LD SSC

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:010105; 240105;

240117; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02590
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional notarial de
evidenţă a liberalităţilor-
RNNEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02577
(151) 10/04/2014
(732) S.C. ARGOS SECURITY S.R.L.,

Str. Cârlibaba nr. 36, cam. 1, sector 5,
052233, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(540)

ARGO SECURITY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montarea sistemelor
de alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electronice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02591
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional notarial de
evidenţă a opţiunilor succesorale
- RNNEOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02578
(151) 10/04/2014
(732) ARHIEPISCOPIA ROMANULUI

ŞI BACĂULUI, Str. Alexandru cel
Bun nr. 5, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(540)

LABORATOR DE
R E S T A U R A R E ,
CONSERVARE OBIECTE DE
CULT, CARTE ŞI ICOANĂ
VECHE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Activităţi de restaurare şi conservare
obiecte de cult, cărţi, icoane şi ale altor
obiecte/ instrumente bisericeşti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02592
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional notarial de
evidenţă a procurilor şi
revocărilor acestora - RNNEPR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02593
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Registrul naţional notarial de
evidenţă a succesiunilor -
RNNES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere

tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02594
(151) 10/04/2014
(732) UNIUNEA NATIONALA A

NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA, Str.G-ral Berthelot nr.41,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TABLOUL NOTARILOR
PUBLICI
  
(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; 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; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
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pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02579
(151) 10/04/2014
(732) CARCU IOANA MONICA, Str. Mr.

Petre Creţu nr. 39A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BăTăTURa BOLOVaNI PUI
CRESCUŢI FĂRĂ GRABĂ

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:030703; 050702;

260115; 260121; 290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02564
(151) 10/04/2014
(732) S.C. CRIS PLUS S.R.L., Sos.

Pantelimon, nr. 14, sect. 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

hoteleos

(591) Culori revendicate:gri, galben deschis,
galben închis

  
(531) Clasificare Viena:010103; 030717;

030724; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02565
(151) 10/04/2014
(732) NIKOLOV IVAN SIMEONOV, 14

Lerin Str., entr. B, fl. 6, ap. 17, ,
SOFIA BULGARIA 

(540)

Rosa

(591) Culori revendicate:roşu închis, roşu
deschis, verde

 (531) Clasificare Viena:050501; 050520;
270507; 270510; 270515; 290112;  

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esentale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi,
deodorante de uz personal (parfumerie);
produse igienice care reprezinta articole de
toaletă.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
papetărie; forme de tipar, folii, saci şi saculeţi
din material plastic pentru ambalat; materiale
plastice pentru ambalaj.
35 Publicitate 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, pn'n cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; serviciile agenţiilor de
publicitate, şi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; publicitatea pentru
credite bancare sau publicitatea prin radio.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii care
permit unei persoane să vorbească cu altă
persoană; servicii de transmitere mesaje de la
o persoană la alta; servicii de comunicare
orală sau vizuală a unei persoane cu altă
persoană prin radio şi televiziune.
39 Servicii de transport al persoanelor sau
mărfurilor dintr-un loc în altul (pe sine, pe
şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte) ca şi
serviciile în mod necesar legate de aceste
transporturi, cum sunt serviciile de depozitare
a mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru
a fi conservate sau păzite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02566
(151) 10/04/2014
(732) NIKOLOV IVAN SIMEONOV, 14

Lerin Str., entr. B, fl. 6, ap. 17, ,
SOFIA BULGARIA 

(540)

ROSALIA

(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
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închis, verde
  
(531) Clasificare Viena:011523; 050501;

050520; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esentale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi,
deodorante de uz personal (parfumerie);
produse igienice care reprezinta articole de
toaletă.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
papetărie; forme de tipar, folii, saci şi saculeţi
din material plastic pentru ambalat; materiale
plastice pentru ambalaj.
35 Publicitate 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, pn'n cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; serviciile agenţiilor de
publicitate, şi servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; publicitatea pentru
credite bancare sau publicitatea prin radio.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii care
permit unei persoane să vorbească cu altă
persoană; servicii de transmitere mesaje de la
o persoană la alta; servicii de comunicare
orală sau vizuală a unei persoane cu altă
persoană prin radio şi televiziune.
39 Servicii de transport al persoanelor sau
mărfurilor dintr-un loc în altul (pe sine, pe
şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte) ca şi
serviciile în mod necesar legate de aceste
transporturi, cum sunt serviciile de depozitare
a mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru

a fi conservate sau păzite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02567
(151) 10/04/2014
(732) S.C. ZAO FOOD CONCEPT

S.R.L., Str. Soimus nr. 112, parter,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZAO

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

2803;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02568
(151) 10/04/2014
(732) PROFEANU VIRGIL ,  Str.

Pădurarilor nr. 72-74, sector 6,
062358, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VP SOFT
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(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:260105; 260116;

270512; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator, programe de jocuri
pe computer, programe soft antivirus,
programe soft de comerţ prin intermediul
poştei electronice, programe soft de jocuri pe
calculator, programe de operare pentru
calculator, sistem de operare pentru calculator,
instrumente de dezvoltare a soft-ului
calculatorului, programe soft pentru motoare
de căutare, programe soft de depozitare
automată a datelor, programe soft de control şi
de îmbunătăţire a calculatorului, programe
soft pentru mărirea capacităţii audio-vizuale,
programe soft de telefonie prin calculator,
programe utilitare de calculator, programe soft
şi manual de utilizare vândute ca o unitate. 
35 Publicitate prin corespondenţă directă;
distribuirea materialelor publicitare;
distribuirea de eşantioane; crearea de baze de
date; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
42 Analize de software şi de alte sisteme
pentru calculator (inclusiv servere web);
proiectare, design, arhitectură, inginerie şi
asistenţă tehnică software; consultanţă
software ş i  a l te  s is teme pentru
calculator;actualizare software; instalare,
mentenanţa şi suport software; închiriere,
furnizare software; cercetare şi dezvoltare
software şi hardware; consultanţă şi furnizare
de alte produse software; servicii de protecţie
anti-virus pentru computere; consultanţă în
domeniul echipamentelor de calculator
(hardware); alte activităţi legate de

informatică; servicii on-line pentru calculator,
incluiv cele de mai sus; asigurarea de reţea
on-line; furnizarea de motoare de căutare;
proiectarea site-urilor pentru calculator;
conversie a codului calculatorului; servicii de
baze de date pe calculator; servicii de
diagnosticare pentru calculator; planificarea
redresării problemelor de funcţionare a
calculatoarelor; facilităţi ale calculatoarelor;
programarea calculatoarelor; servicii de
funcţionare a calculatoarelor; servicii pentru
calculator şi anume creare şi întreţinere,
mentenanţă, proiectarea şi implementarea
recuperării datelor; furnizarea caracteristicilor
bazelor de date; editare de programe;
prelucrarea informatică a datelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02569
(151) 10/04/2014
(732) S.C. OANALIV S.R.L., Str. Davila

nr. 1, bl. CD, sc. 1, ap. 12, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

OANALIV
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02570
(151) 10/04/2014
(732) S.C. OANALIV S.R.L., Str. Davila

nr. 1, bl. CD, sc. 1, ap. 12, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

OANALIV

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02580
(151) 10/04/2014
(732) F U N D A T I A  T R A D I T I A

ROMANEASCA, Str. Câmpia
Libertăţii nr. 33, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FUNDATIA TRADITIA
ROMANEASCA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02571
(151) 10/04/2014
(732) SUSA LIA, Str. Sibiului nr. 2A,

judeţul Satu-Mare, , SATU-MARE
ROMANIA 

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

(540)

KRUGER heizung
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02572
(151) 10/04/2014
(732) S.C. COTTONTEX S.R.L., Calea

Buziaşului nr. 18, 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)

A

(531) Clasificare Viena:270517; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02573
(151) 10/04/2014
(732) S.C. KIS SPEDIZIONI S.R.L., Str.

Mareşal Constantin Prezan nr. 89, bl.
45C, et. 4, ap. 15, 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)

KIS SPEDIZIONI

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260205; 261112;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02595
(151) 10/04/2014
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

PIATRA NEAMT, Str. Ştefan cel
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Mare nr. 6-8, Judeţul Neamţ, 610101,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(540)

PIATRA NEAMŢ - PERLA
MOLDOVEI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02574
(151) 10/04/2014
(732) GEORGESCU ALEXANDRU

STELIAN, Str. Doljului nr. 15, bl.
R7, sc. 1, ap. 9, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

P.O.E.

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,

bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02575
(151) 10/04/2014
(732) S.C. DENTAL ALEX S.R.L., Str.

Carpaţilor nr. 7, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

VIZIO DENT DENTAL ALEX
x-ray diagnostic imaging
services

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
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(531) Clasificare Viena:020910; 260409;

260414; 260417; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de imagistica şi radiologie dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02596
(151) 10/04/2014
(732) S.C. NAR IMPEX S.R.L., Str.

Cornelia nr. 8, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

RBS

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:150702; 150709;

150711; 150719; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Rulmenţi cu bile, cu role cilindrice, role
conice, cu role butoi, accesorii pentru
rulmenţi, carcase pentru rulmenţi, bucşe,
rulmenţi auto, rulmenţi speciali, rulmenţi cu

ace, rulmenţi hidrostatici, rulmenţi
antifrictiune, ghidaje cu rulmenţi, lagăre cu
rulmenţi încorporaţi, lagăre pentru arbori de
transmisie, lagare (organe de maşini sau
motoare), articulaţii sferice, rulmenţi lineari,
curele industriale din cauciuc de orice tip,
simeringuri, piese pentru rulmenţi, inele cu
bile pentru rulmenţi, cuplaje cardanice,
cuplaje (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), inele de gresat (organe de maşini)
inele de ungere, suporturi de lagăre (maşini),
console de lagăre (maşini), lanţuri de
acţionare, altele decât pentru vehicule terestre,
lanţuri de elevatoare (organe de maşini),
lanţuri de transmisie, altele decât pentru
vehicule terestre, mandrine (organe de
maşini), pompe de gresare, pompe de ungere,
pompe (organe de maşini sau de motoare),
portcuţite (organe de maşini), scule (organe de
maşini), dispozitive pentru montarea şi
demontarea rulmenţilor, filtre auto şi
industriale, etanşeizanţi, organe de asamblare,
transmisii de maşini, transmisii prin roţi
dinţate, unelte (organe de maşini), unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual.
35 Contractare (gestiunea afacerilor
comerciale); regruparea în avantajul terţilor a
produselor, permiţând vizualizarea şi
monitorizarea corectă a produselor, publicitate
audio, video, scrisă prin cataloage, prospecte,
reclame, cd-uri, servicii de promovări la
târguri şi expoziţii.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, asistenţă
tehică de specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02597
(151) 10/04/2014
(732) COSMA CORNEL GEORGE, Bdul.

Decebal nr. 26, bl. S2, sc. 1, ap. 15,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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PARTIDUL NOSTRU
 

(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 artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţii mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografic forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02600
(151) 10/04/2014
(732) S.C. BRAICONF S.A., Str. Şcolilor

nr. 53, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

CĂMAŞĂ GARANTATĂ PE
VIAŢĂ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, articole de lenjerie de corp
pentru bărbaţi, femei şi copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02601
(151) 10/04/2014
(732) S.C. BRAICONF S.A., Str. Şcolilor

nr. 53, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

CAMAŞĂ PE COMANDĂ

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

25 Îmbrăcăminte, articole de lenjerie de corp
pentru bărbati, femei şi copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02602
(151) 10/04/2014
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

TRANSPIBLOCK
 

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
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pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
intreaga clasă de produse).
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;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de produse).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicitam
protecţie pentru intreaga clasa de produse).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02603
(151) 10/04/2014
(732) MARINESCU CRISTIAN, Str.

Pecineaga nr. 10, bl. 17C, ap. 2, sector
5, 051956, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PARTIDUL ORDO LIBERAL
  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri,
fotografii; papetărie, articole de birou (cu
excepţia mobilierului). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02604
(151) 10/04/2014
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE

S.R.L., Şos. Industriilor nr. 53, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SHARK ATTACK
CLOTHING
  
(531) Clasificare Viena:030902; 270501;  
(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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
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metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02605
(151) 10/04/2014
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE

S.R.L., Şos. Industriilor nr. 53, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

effect
 

(531) Clasificare Viena:031301; 270501;
270502;  

(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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02606
(151) 10/04/2014
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE

S.R.L., Şos. Industriilor nr. 53, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KWS KIDS WITH STYLE
  

(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
270507; 270508; 270512;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02607
(151) 10/04/2014
(732) BWR International, LLC, 564 Old

State Route 74,, 45244, Cincinnati
S.U.A. Ohio

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-dul
Octavian Goga nr. 23, bl. M 106, sc. 4,
et. 4, ap. 117, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

BUFFALO WINGS & RINGS
  
(531) Clasificare Viena:030401; 030413;

260105; 260115; 260121; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de francizare, administarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
consultanţă privind francizarea.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurante. (solicitam
protecţia pentru toate serviciile incluse în
aceasta clasa)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02598
(151) 10/04/2014
(732) NEAGOE IULIA-VICTORIA,

B-dul Basarabia, nr. 200, bl. B, sc. 1,
et. 9, ap. 38, sector 2, 022129,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BENDIS ATELIER DE
PARFUMERIE
 
(531) Clasificare Viena:250110; 250125;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
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lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02608
(151) 10/04/2014
(732) S.C. NEW TECH CORPORATION

S.R.L., Str. Vrancei nr. 3, judeţul
Bacău, 600184, BACĂU ROMANIA

(540)

NTCo New Tech Corporation

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
verde, albastru, cyclamen

  
(531) Clasificare Viena:261107; 270501;

270517; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02599
(151) 10/04/2014
(732) S.C. BRAICONF S.A., Str. Şcolilor

nr. 53, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

CĂMASĂ PE MĂSURĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, articole de lenjerie de corp
pentru bărbaţi, femei şi copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02610
(151) 10/04/2014
(732) S . C .  P R E S T  S E R V

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Bucureşti nr. 267, judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

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

(540)

FERMA BACIU Nobleţea
cărnii de vită
  

(531) Clasificare Viena:030401; 030402;
030404; 270511; 270512; 270515;  

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

29 Carne de vită şi produse derivate din carne
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de vită; carne de vită procesată; lapte şi
produse lactate.
31 Produse agricole şi cereale, neincluse în
alte clase; animale vii şi anume vaci; seminţe;
plante şi flori naturale; alimente şi hrană
pentru animale de fermă.
35 Publicitate, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru produsele din
clasele sus menţionate, astfel incât terţii să le
cunoasca şi să le achiziţioneze comod;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
44 Servicii specifice fermelor agricole şi de
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02611
(151) 10/04/2014
(732) SĂLCUDEAN RADU, Str. I.L.

Caragiale nr. 5-7, ap. 33, judeţul Cluj,
400217, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Ciorchin
  

(531) Clasificare Viena:260409; 260504;
270509;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment;
fotografie.

˜˜˜˜˜˜˜


