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Publicate în 20.10.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014
06551

13/10/2014 GIGANTE BUSINESS GROUP
S.R.L.

Ziarul SEBESANUL Pentru Sebes

2 M 2014
06848

13/10/2014 S.C. RIOMATEX S.R.L. PANINI

3 M 2014
06931

13/10/2014 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. ELLE DECORATION ROMANIAN
DESIGN AWARDS

4 M 2014
06932

13/10/2014 STOICULESCU RADU
CRISTIAN

KIDS Palace www.kidspalace.ro

5 M 2014
06933

13/10/2014 S.C. WEGLAND ALPIN S.R.L. WEGLAND ALPIN

6 M 2014
06934

13/10/2014 S.C. AMZI S.R.L. Keta PENTRU CEI CE TRAIESC
NATURAL!

7 M 2014
06935

13/10/2014 S.C. TREMOT DOBRE SI FIII
S.R.L.

TREMOT DOBRE SI FIII

8 M 2014
06936

13/10/2014 S.C. TREMOT DOBRE SI FIII
S.R.L.

TREMOT DOBRE SI FIII

9 M 2014
06937

13/10/2014 S.C. TREMOT DOBRE SI FIII
S.R.L.

TREMOT DOBRE SI FIII IUTE de
Romania

10 M 2014
06938

13/10/2014 IONESCU MANUEL MARIAN PUI LA JAR.MANU BBQ Restaurant
PUI LA JAR PENTRU ACAS{, MOD
UNIC DE PREPARARE.

11 M 2014
06939

13/10/2014 SALON AEROBIC UDREA
S.R.L.

EVE Gym BY LAVINIA CRISTACHE
be active, get sweaty, feel great,
repeat!

12 M 2014
06941

13/10/2014 HALAK FERAS Gusto Croissant Dual

13 M 2014
06942

13/10/2014 CONDURAT CLAUDIU MARIAN AQUAVIE PURITATE DIN INIMA
NATURII!

14 M 2014
06943

13/10/2014 LION SHIPPING &
CHARTERINA S.R.L.

Lion Shipping & Chartering 2007

15 M 2014
06945

13/10/2014 S.C. TERAPIA S.A. HEPIFLOR

16 M 2014
06946

13/10/2014 S.C. BESTJOBS RECRUTARE
S.A.
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

17 M 2014
06947

13/10/2014 S.C. TERAPIA S.A. MIRANCIN

18 M 2014
06948

13/10/2014 S.C. BESTJOBS RECRUTARE
S.A.

BESTJOBS

19 M 2014
06949

13/10/2014 FELBER TIBERIU-DANIEL COACHING ESSENCE

20 M 2014
06950

13/10/2014 S.C. TRADERO S.R.L. NOVAC

21 M 2014
06951

13/10/2014 SERBAN PETRICA ZAMA

22 M 2014
06952

13/10/2014 SERBAN PETRICA TANGAJ

23 M 2014
06953

13/10/2014 S.C. TECNOLAM-RO S.R.L. T TECNOLAM

24 M 2014
06954

13/10/2014 BÎTC{ MARIAN OFF OFFICE

25 M 2014
06955

13/10/2014 NOUSMODE CLOTHING S.R.L. NSM nousmode

26 M 2014
06956

13/10/2014 VITAL BRANDS S.R.L. VTB Vital Brands

27 M 2014
06957

13/10/2014 S.C. TOPMED S.R.L. TOPMED

28 M 2014
06958

13/10/2014 TURZO ZSOLT SANDOR Cvartet Varadinum

29 M 2014
06959

13/10/2014 PURE FISHING, INC. GULP!

30 M 2014
06960

13/10/2014 DRY ICE S.R.L. DRY ICE

31 M 2014
06962

13/10/2014 S.C. DACIA PLANT S.R.L. Dacia Plant Triomicin

32 M 2014
06963

13/10/2014 CHANGZHOU AIRWHEEL
TECHNOLOGY CO., LTD.

Airwheel

33 M 2014
06964

13/10/2014 S.C. N.S & SONS GLOBAL
INVESTMENTS S.A.

Gala Premiilor Brâncoveanu

34 M 2014
06965

13/10/2014 S.C. CLIPA S.R.L. CLIPA BACAU

35 M 2014
06966

13/10/2014 S.C. NOMENIUS S.R.L. UNA MARCA PARA CELEBRACION
del GUSTO VITAL NATURAL
ORIGINAL APROBADO
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36 M 2014
06967

13/10/2014 FIREA CARMEN ELENA GLIE

37 M 2014
06968

13/10/2014 S.C. EVOWEB S.R.L. clickedu

38 M 2014
06969

13/10/2014 S.C. POSTERSCOP S.R.L. AT

39 M 2014
06970

13/10/2014 POPA LAURIAN Proseccobike
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(210) M 2014 06551
(151) 13/10/2014
(732) GIGANTE BUSINESS GROUP

S.R.L., B-dul Lucian Blaga nr. 90,
bl. 90, sc. A, et. 3, ap. 8, judeÛul
Alba, , SEBEÔ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E,
judeÛul Alba ALBA IULIA

(540)

Ziarul SEBESANUL Pentru
Sebes

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06848
(151) 13/10/2014
(732) S.C. RIOMATEX S.R.L., Str.

T|b|cari bl. 12, sc. A, ap. 6, Jud.
BraÕov, 505200, F{G{RAÔ
ROMANIA 

(540)

PANINI

(591) Culori revendicate:galben, roÕu
  
(531) Clasificare Viena:011505; 030724;

270502; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante Õi cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06959
(151) 13/10/2014
(732) PURE FISHING, INC., 1900 18th

Street,, 51360, SPIRIT LAKE
S.U.A. IOWA

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
D E  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA, Calea 13
Septembrie, nr. 121, bl. 127, ap.
21, sect. 5 BUCUREÔTI

(540)

GULP!
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Mulineta; scule de pescuit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06960
(151) 13/10/2014
(732) DRY ICE S.R.L., Str. Aurel Vlaicu

nr. 34, JudeÛul Cluj, , CLUJ
NAPOCA 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
BUCUREÔTI

(540)

DRY ICE
  
(531) Clasificare Viena:011517; 261108;

270501; 270502; 270508;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzarea en gros Õi
en detail) Õi regruparea în avantajul

terÛilor de gheaÛ| carbonic|, maÕini de
gheaÛ| carbonic|, sculpturi din gheaÛ|,
artificii, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terÛii s| le
cunoasc| Õi s| le achiziÛioneze comod;
realizarea de reclame, anunÛuri
publicitare, promoÛii pentru aceste
produse; informaÛii Õi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatur| cu aceste
produse, naÛionale Õi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenÛ| Õi
consultanÛ|; activit|Ûi de import export;
lanÛuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06962
(151) 13/10/2014
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Prim|verii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEÔ ROMANIA 

(540)

Dacia Plant Triomicin
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
substanÛe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06963
(151) 13/10/2014
(732) CHANGZHOU AIRWHEEL

TECHNOLOGY CO., LTD., Room
501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei
District, Changzhou, 213022,
JIANGSU CHINA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr.
52A, ap. 1, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

Airwheel

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

clase:
12 Vehicule electrice; vehicule cu trei roÛi;
autorulote; biciclete; biciclete electrice;
locomotive electrice; mopede; aparate de
zbor; aeroglisoare; Õalupe; vehicule
acvatice; iahturi; aeronave; vehicule de
locomoÛie terestr|, aerian|, pe ap|, Õi pe
calea ferat|; aparate, maÕini Õi dispozitive
pentru aeronautic|; avioane amfibie;
vehicule acÛionate cu telecomand|, altele
decât juc|riile; propulsoare cu elice
pentru nave; b|rci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06964
(151) 13/10/2014
(732) S.C. N.S & SONS GLOBAL

INVESTMENTS S.A., Str. Nicolae
Grigorescu nr. 19 A, Corp C2,
parter, Cam. 2, judeÛul Ilfov, ,
OTOPENI 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
BUCUREÔTI

(540)

Gala Premiilor Brâncoveanu
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06965
(151) 13/10/2014
(732) S.C. CLIPA S.R.L., Str.

Prelungirea Bradului nr. 25A,
judeÛul Bac|u, , BAC{U ROMANIA

(540)

CLIPA BACAU

(591) Culori revendicate:roÕu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea; orez; tapioca Õi sago; f|in| Õi
preparate din cereale; pâine, produse de
patiserie Õi cofet|rie; îngheÛat|
comestibil|; zah|r, miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare;
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.
32 Bere; ape minerale Õi carbogazoase Õi
alte b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe
Õi sucuri de fructe; siropuri Õi alte
preparate pentru fabricarea b|uturilor.
34 Tutun; articole pentru fum|tori;
chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06966
(151) 13/10/2014
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

UNA MARCA PARA
CELEBRACION del GUSTO
VITAL NATURAL ORIGINAL
APROBADO

(591) Culori revendicate:verde (pantone
562 C), oÕu (pantone red 032 C)

  (531) Clasificare Viena:050315; 240307;
240318; 270502; 270507; 290112;

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

29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile
(solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de produse incluse în aceast| clas|
conform clasific|rii de la Nisa).
31 Cereale Õi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe, plante Õi flori naturale; alimente
pentru animale, malÛ (solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse incluse în
aceast| clas| conform clasific|rii de la
Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06967
(151) 13/10/2014
(732) FIREA CARMEN ELENA, Calea

C|l|raÕilor nr. 167, bl. 39, sc I, ap.
29, sector 3, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

GLIE
  (511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbr|c|minte Õi
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
26 Dantel| Õi broderie, panglici Õi Õnururi;
nasturi, capse, copci; ace Õi ace cu
g|m|lie; flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06968
(151) 13/10/2014
(732) S.C. EVOWEB S.R.L., B-dul Ion

Mihalache nr. 325, bl. 19, sc. 1,
parter, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

clickedu

(591) Culori revendicate:albastru,
portocaliu, galben, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:200101; 200701;

200702; 241701; 270501; 290115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06931
(151) 13/10/2014
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector
2 ,  020337 ,  BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ELLE DECORATION
R O M A N I A N  D E S I G N
AWARDS
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
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clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06932
(151) 13/10/2014
(732) S T O I C U L E S C U  R A D U

CRISTIAN, Str. George Valsan nr.
6, bl. 65A, sc. a, et. 3, ap. 24,
sector 6, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

KIDS Palace
www.kidspalace.ro

(591) Culori revendicate:bleu, albastru,
mov, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260118;

270502; 270508; 290114;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õicercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06945
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii

nr. 124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

HEPIFLOR
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice Õi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice
pentru medicin|; substanÛe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide (Solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse/servicii
incluse în aceast| clas| conform
clasific|rii de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou. (Solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de produse/servicii incluse
în aceast| clas| conform clasific|rii de la
Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06946
(151) 13/10/2014
(732) S.C. BESTJOBS RECRUTARE

S.A., Str. Mihai Eminescu nr. 48,
et. 1, ap. 1A, JudeÛul MureÕ, ,
TÂRGU MUREÔ ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21,
ap. 44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

(591) Cu lo r i  r evend ica te : ve rde
(pantone375C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 290103;

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

9 Documente, informaÛii, video, sunet, text
Õi alte medii sau multimedia (cu derulare
continu| sau nu), toate înregistrate
electronic sau putand fi descarcate de pe
Internet, reÛele extranet sau alte reÛele de
comunicaÛii; programe de calculator
pentru crearea de pagini web; software de
calculator (programe) pentru crearea
dinamic| a site-urilor web; programe de
calculator distribuite on-line prin internet Õi
web; software de calculator furnizabil
Õi/sau descarcabil de pe internet; software
de calculator Õi publicaÛii în format
electronic furnizate on-line din baze de
date sau de pe internet (inclusiv site-uri

web); servere pentru g|zduire web;
publicaÛii în format electronic furnizate
on-line din baze de date sau din facilit|Ûi
de pe internet (inclusiv site-uri web),
desc|rcabile de pe internet; muzic|
digital| (descarcabil|) provenind de pe
site-uri web cu fiÕiere în format MP3 de pe
internet; cititoare de coduri de bare de
mân| pentru comunicarea cu un software
de calculator asociat, pentru lansarea
site-urilor web; software de calculator
pentru interfete cu sisteme automate de
lansare a site-urilor web prin apasarea
unei taste; hardware Õi software de
calculator, inclusiv software de calculator
pentru introducerea Õi apelarea
informatiilor pe internet Õi world wide web;
software de calculator pentru c|utarea Õi
recuperarea informaÛiilor, a site-urilor web
Õi a altor resurse din reÛelele globale de
calculatoare sau din alte reÛele de
comunicaÛii Õi anume reÛele de comunicaÛii
electronice Õi reÛele de comunicaÛii optice
cu ajutorul unei inteligenÛe artificiale cu
activare prin voce; software de calculator
pentru dezvoltarea de software interactiv
de calculator, pentru modelarea Õi
animarea tridimensional| de caractere Õi
obiecte, pentru mixare de sunet, art|
grafic| Õi dezvoltare de site-uri web în
domeniile divertisment, marketing Õi
publicitate, formare Õi educaÛie.
35 Compilare de reclame pentru pagini
web pe internet; creare de anunÛuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web; compilare de anunÛuri publicitare
pentru utilizare pe pagini web de internet;
furnizare de informa Ûii comerciale,
inclusiv de informaÛii furnizate on-line
dintr-o baz| de date computerizat|, prin
pagini web de internet; servicii de
informaÛii, publicitare Õi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line
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dintr-o baz| de date computerizat| sau
prin pagini  web pe internet;
comercializare de pagini principale pe
internet; preg|tire de pagini publicitare pe
suporturi imprimate Õi electronice;
furnizare de spaÛiu pe site-uri web pentru
promovare de produse Õi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web Ia
furnizorii de produse Õi servicii; prestare
de servicii de publicitate, marketing Õi
promovare on-line, din baze de date
computerizate sau de pe internet (inclusiv
site-uri web); publicitate on-line pe o reÛea
informatic|; difuzare de anunÛuri
publicitare Õi materiale publicitare; curier
publicitar; închirierea de spaÛii publicitare;
punerea la zi a materialelor publicitare;
c|utare Õi culegere de date Õi de
informaÛii în fiÕiere informatice; închirierea
de timpi de publicitate on-line; procesare
de cuvinte, de informaÛii, de date,
compilare Õi sistematizare de informaÛii
într-o baz| de date computerizat|;
sondaje de opinie; diseminare de
informaÛii despre oferte de produse Õi
servicii; informaÛii statistice, organizare de
expoziÛii în scop comercial; servicii
plasare Õi recrutare de personal Õi
informaÛii asupra locurilor de munc|;
anunÛuri cu locuri de munc|; consiliere
privind c|utarea unui loc de munc|;
informaÛii asupra cererilor de locuri de
munc|, ordonare, selectare Õi clasificare
a CV solicitanÛilor de locuri de munc|,
evidenÛa interviurilor; gestionarea locurilor
de munc|, ofertelor Õi solicit|rilor în acest
domeniu Õi a personalului care se ocup|
de aceasta; consultanÛ| în domeniul
serviciilor de recrutare personal, de
angaj|ri; editare; furnizare de anunÛuri
publicitare accesibile prin reÛele de
comunicaÛii Õi de calculatoare, inclusiv
prin internet Õi site-uri de internet.

38 Furnizarea accesului la reÛele de date,
în special la internet, la forumuri de pe
internet, world wide web Õi servicii de
server; servicii de acces la internet; oferte
de servicii pe internet; servicii de portaluri
de internet; servicii de protocol internet;
transmitere de mesaje Õi imagini asistate
de calculator; comunicaÛii prin terminale
de calculator; servicii de afiÕare
electronic|, de buletine electronice;
difuzarea de programe educaÛionale Õi de
instruire on-line; furnizarea accesului la
internet, la o reÛea informatic| local Õi
global|: furnizare de pagini web; servicii
de g|zduire a serverelor Õi g|zduire
pentru comerÛul protejat; telecomunicaÛii
în domeniul informaÛiilor (inclusiv pagini
web), programelor de calculator Õi altor
date; transmisii în direct, accesibile prin
intermediul unor pagini principale pe
internet (camera web); transmisie de
mesaje, date, informaÛii, programe de
calculator, pagini web, imagini Õi/sau
documente prin internet sau alte reÛele de
comunicaÛii; furnizare de servicii de
browser web; furnizare de leg|turi la
site-uri web pentru terÛi Õi între site-uri
web; furnizare de instalaÛii Õi structuri de
world wide web; furnizarea accesului la
site-uri web cu muzic| digital| pe internet;
furnizare de leg|turi hipertext între site-uri
web; furnizarea accesului la site-uri web
cu muzic| în format mp3 pe internet;
comunicaÛii prin terminale de calculator,
comunicaÛii în world wide web liber Õi
restricÛionat, conexiuni la o reÛea de
calculatoare; gestionarea adreselor de
poÕt| electronic|, site-urilor web,
domeniilor Õi a portalurilor de transmisie
de date; furnizarea accesului la site-uri
web cu muzic| digital| sau în format mp3,
pe internet sau într-o reÛea de
calculatoare global|; furnizarea accesului
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utilizatorilor multipli la informaÛii privind
serviciile de programare Õi la o gam|
larg| de alte informaÛii, prin internet sau
prin world wide web; furnizarea accesului
la fotografii, informaÛii interactive furnizate
on-line din baze de date computerizate
sau de pe internet, informaÛii în domeniul
Õtirilor, furnizate on-line dintr-o baz| de
date computerizat| sau de pe internet,
cursuri interactive Õi de la distanÛ|
asigurate on-line printr-o conexiune de
telecomunicaÛii sau printr-o reÛea de
calculatoare, servicii furnizate on-line sau
prin internet Õi extraneturi, asigurare de
acces Õi închiriere de timpi de acces la
baz| de date computerizate sau la
informaÛii on-line, servicii de internet;
exploatare de directoare de pe internet, în
special servere internet locator (ILS).
41 Servicii de instruire, educaÛie Õi de
divertisment; informare în materie de
instruire, educaÛie de cultur| general| Õi
de divertisment; servicii de recreere Õi de
informatie în materie de recreere; editarea
Õi publicarea de anunÛuri, texte (altele
decât cele publicitare); editarea Õi
furnizarea on-line de publicaÛii electronice,
de ghiduri educaÛionale, programe Õcolare
Õi de divertisment; servicii de furnizare de
jocuri on-line, pornind de la o reÛea de
calculatoare; servicii de imagini digitale
(reprezent|ri); organizarea Õi coordonare
de congrese, simpozioane, colocvii,
discuÛii între specialiÕti, turnee de
prezentare, seminarii, conferinÛe, de
târguri, de expoziÛii în scop cultural Õi
educaÛional; cursuri prin corespondenÛ|;
organizarea de competiÛii sau concursuri
educationale Õi de instruire; servicii
sportive; servicii de fan club; exploatarea
unui club în scop educativ Õi pentru
divertisment; editare Õi editare electronica
on-line; divertisment on-line; distribuire

on-line de divertisment audiovisual;
furnizare de mijloace de educaÛie, de
recreere, de informaÛii sportive on-line;
furnizare de publicaÛii, publicaÛii
electronice, periodice, reviste, c|rÛi,
publicaÛii care nu pot fi descarcate, jurnale
electronice Õi desc|rcabile Õi prestate
într-o reÛea de calculatoare on-line;
servicii în domeniul jocurilor electronice,
inclusiv furnizare de jocuri pe calculator
on-line sau printr-o reÛea global| de
calculatoare, desc|rcabile Õi prestate
intr-o reÛea de calculatoare on-line; toate
furnizate on-line dintr-o baz| de date
computerizat| sau de pe internet;
furnizare de informaÛii în domeniul
divertismentului, on-line sau de pe
Internet; servicii de divertisment furnizate
on-line din baze de date sau pagini web
de pe Internet; informaÛii Õi sevicii în
domeniul educaÛiei, furnizate on-line
dintr-o baz| de date computerizat| sau de
pe internet; organizare de cursuri,
seminarii, conferinÛe Õi furnizare on-line de
materiale de instruire în domeniul
finanÛelor; servicii de informaÛii, consiliere
Õi consultanÛ| privind serviciile menÛionate
anterior; planificare, coordonare,
organizare Õi evaluare de seminarii,
prelegeri, sesiuni de grup, interviuri,
ateliere, consulaÛii Õi acÛiuni de plasare a
forÛei de munc|.
42 Servicii de internet; (furnizare,
prelucrare Õi asigurare de module
interactive pe Internet); prelucrare Õi
prezentare de informaÛii prin intermediul
Internetului; construirea unei platforme de
internet pentru comerÛul electronic;
conversia de date Õi de programe
informatice (altele decât cele fizice);
proiectare de pagini web, inclusiv
proiectare de pagini web pentru utilizare
pe Internet; proiectare Õi furnizare de
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pagini principale Õi pagini web; creare de
pagini stocate pe suport electronic pentru
servicii on-line Õi Internet (pagini world
wide web); instalare de pagini web pe
Internet pentru terÛi (g|zduire web);
servicii de proiectare de pagini web;
compilare de pagini web pe Internet;
creare Õi dezvoltare de pagini (site-uri)
web; proiectare Õi furnizare de pagini
web; proiectare Õi compilare de pagini
web; creare, proiectare Õi dezvoltare de
pagini web pe Internet; proiectare grafic|
pentru compilare de pagini web pe
Internet; instalare de pagini web pe
Internet, inclusiv pentru terÛi; design,
desene Õi texte la comand|, toate pentru
compilarea de pagini web pentru Internet;
proiectare, desen Õi redactare la comanda
de pagini web pentru o reÛea global| de
calculatoare; creare, proiectare, redactare
Õi actualizare de pagini web pentru terÛi;
proiectare grafic|, desen Õi redactare la
comand| pentru compilare de pagini web
pe Internet; servicii de liste alfabetice Õi
temtice pentru localizare de persoane,
locuri, organizaÛii, numere de telefon,
pagini web Õi adrese de poÕt| electronic|;
creare de pagini pentru reÛele (pagini
pr incipale);  creare, dezvoltare,
perfecÛionare Õi adaptare de programe de
prelucrare a datelor Õi/sau fiÕierelor de
date (inclusiv pagini multimedia Õi pagini
principale) pentru terÛi; proiectare de
pagini Internet pentru terÛi; creare de
pagini principale pentru terÛi; creare Õi
actualizare de pagini principale pentru
reÛele de calculatoare; proiectare,
elaborare Õi creare de pagini diseminate
prin reÛele de calculatoare; furnizare de
pagini principale Õi/sau adrese poÕtale
electronice pentru terÛi; creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, g|zduire,
administrare, promovare, personalizare,

implementare Õi exploatare de site-uri web
pentru terÛi Õi g|zduire, gestionarea de
site-uri web în general Õi pentru terÛi;
creare, proiectare, dezvoltare, consultare,
gazduire, administrare, promovare,
personalizare, implementare Õi exploatare
de site-uri web de Internet; servicii de
site-uri web Õi de site-uri de internet;
servicii de portaluri pentru site-uri web;
gestionare, asistenÛ| tehnic| Õi creare de
staÛii web; g|zduire de site-uri web ale
terÛilor pe un server, pentru o reÛea
global| de calculatoare; creare,
proiectare, desenare, redactare la
comand| Õi/sau administrare de site-uri
web; dezvoltare de site-uri web pentru
Õ i / s a u  i n c l u z a n d  f a c i l i t a r e a
managementului integrat al c|rÛilor de
credit; servicii de consultanÛ| în domeniul
cre|rii, dezvolt|rii, administr|rii Õi utiliz|rii
paginilor web; servicii de consiliere în
domeniul serverelor de world wide web
(www); servicii de consiliere în domeniul
cre|rii, dezvolt|rii, administr|rii Õi utiliz|rii
site-urilor web Õi servicii on-line;
consultanÛ| profesional| Õi asistenÛ|
pentru crearea de site-uri web statice Õi
dinamice; furnizare de programe de
calculator în reÛele de date, în special pe
internet Õi world wide web; servicii
prestate de un furnizor de servicii de
Internet, Õi anume programare pentru
solutionarea problemelor locale specifice
de Internet, redactare de scrisori
personale Õi în special redactare de
scrisori personale pe Internet Õi/sau world
wide web; furnizarea accesului public Õi
privat la calculatoare, calculatoare
personale, internet Õi world wide web;
consultanÛ|, proiectare, testare, cercetare,
analiz|, asistenÛ| tehnic| Õi alte servicii
tehnice Õi de consiliere, toate în domeniul
informaticii, program|rii calculatoarelor,
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multimedia, Internetului Õi site-urilor web;
consultanÛ| în probleme legate de relaÛiile
de munc|.
43 Servicii de rezervare de camere la
hotel prestate prin internet Õi world wide
web., alimentaÛie public|.
45 Servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi, destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor; servicii juridice, servicii de
siguranÛ| pentru protejarea bunurilor Õi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06950
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TRADERO S.R.L., Str. Aleea

1 Complexului nr. 14, comuna
Cârcea, judeÛ Dolj, 207206, sat
CÂRCEA ROMANIA 

(540)

NOVAC
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 PeÕte, conserve de peÕte, produse din
peÕte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06933
(151) 13/10/2014
(732) S.C. WEGLAND ALPIN S.R.L.,

Str. Aurel-Vanatu nr. 2-4, JudeÛul
Arad, , LOCALITATEA LIPOVA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu
nr.94, bl.14A, sc.4, ap.127, sector
1 BUCURESTI

(540)

WEGLAND ALPIN
  
(531) Clasificare Viena:180121; 270502;

270508; 270512; 270519;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Traverse din lemn pentru c|i ferate;
cherestea; panouri din lemn. 
40 Servicii de taiere Õi prelucrare a
lemnului; servicii de tratare a lemnului cu
substanÛe de conservare; servicii de
uscare a lemnului; t|ierea Õi procesarea
cherestelei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06969
(151) 13/10/2014
(732) S.C. POSTERSCOP S.R.L., Str.

Mircea cel B|trân nr. 91, JudeÛul
TimiÕ, , TIMIÔOARA ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu
nr. 42, sector 1, C.P. 2-229
BUCUREÔTI

(540)

AT

(591) Culori revendicate:roÕu, auriu,
negru, crem

  
(531) Clasificare Viena:030102; 030122;

110301; 110302; 240113; 240115;
240119; 240120; 240905; 290114;

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

33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06947
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii

nr. 124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

MIRANCIN
  

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

5 Produse farmaceutice Õi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice
pentru medicin|; substanÛe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide (Solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse/servicii
incluse în aceast| clas| conform
clasific|rii de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou. (Solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de produse/servicii incluse
în aceast| clas| conform clasific|rii de la
Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06948
(151) 13/10/2014
(732) S.C. BESTJOBS RECRUTARE

S.A., Str. Mihai Eminescu nr. 48,
et. 1, ap. 1A, JudeÛul MureÕ, ,
TÂRGU MUREÔ ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21,
ap. 44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

BESTJOBS

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

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270502;

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

clase:
9 Programe de calculator pentru crearea
de pagini web; software de calculator
pentru crearea dinamic| a site-urilor web;
programe de calculator distribuite on-line
prin internet Õi web; software de calculator
furnizabil Õi/sau desc|rcabil de pe
internet; software de calculator Õi
publicaÛii în format electronic furnizate
on-line din baze de date sau de pe
internet (inclusiv site-uri web); servere
pentru g|zduire web; publicaÛii în format
electronic furnizate on-line din baze de

date sau din facilit|Ûi de pe internet
(inclusiv site-uri web), desc|rcabile de pe
internet; muzic| digital| (desc|rcabil|)
provenind de pe site-uri web cu fiÕiere în
format mp3 de pe internet; cititoare de
coduri de bare de mân| pentru
comunicarea cu un software de calculator
asociat, pentru lansarea site-urilor web;
software de calculator pentru interfeÛe cu
sisteme automate de lansare a site-urilor
web prin ap|sarea unei taste; hardware Õi
software de calculator, inclusiv software
de calculator pentru introducerea Õi
apelarea informaÛiilor pe internet Õi world
wide web; software de calculator pentru
c|utarea Õi recuperarea informaÛiilor, a
site-urilor web Õi a altor resurse din
reÛelele globale de calculatoare sau din
alte reÛele de comunicaÛii Õi anume reÛele
de comunicaÛii electronice Õi reÛele de
comunicaÛii optice cu ajutorul unei
inteligenÛe artificiale cu activare prin voce;
software de calculator pentru dezvoltarea
de software interactiv de calculator, pentru
modelarea Õi animarea tridimensional| de
caractere Õi obiecte, pentru mixare de
sunet, art| grafic| Õi dezvoltare de site-uri
web în domeniile divertisment, marketing
Õi publicitate, formare Õi educaÛie;
documente, informaÛii, video, sunet, text Õi
alte medii sau multimedia (cu derulare
continu| sau nu), toate înregistrate
electronic sau putând fi desc|rcate de de
internet, reÛele extranet sau alte reÛele de
comunicaÛii.
35 Compilare de reclame pentru pagini
web pe internet; creare de anunÛuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web; compilare de anunÛuri publicitare
pentru utilizare pe pagini web de internet;
furnizare de informa Ûii comerciale,
inclusiv de informaÛii furnizate on-line
dintr-o baz| de date computerizat|, prin
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pagini web de internet; servicii de
informaÛii, publicitare Õi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line
dintr-o baz| de date computerizat| sau
prin pagini  web pe internet;
comercializare de pagini principale pe
internet; preg|tire de pagini publicitare pe
suporturi imprimate Õi electronice;
furnizare de spaÛiu pe site-uri web pentru
promovare de produse Õi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web Ia
furnizorii de produse Õi servicii; prestare
de servicii de publicitate, marketing Õi
promovare on-line, din baze de date
computerizate sau de pe internet (inclusiv
site-uri web); publicitate on-line pe o reÛea
informatic|; difuzare de anunÛuri
publicitare Õi materiale publicitare; curier
publicitar; închirierea de spaÛii publicitare;
punerea la zi a materialelor publicitare;
c|utare Õi culegere de date Õi de
informaÛii în fiÕiere informatice; închirierea
de timpi de publicitate on-line; procesare
de cuvinte, de informaÛii, de date,
compilare Õi sistematizare de informaÛii
într-o baz| de date computerizat|;
sondaje de opinie; diseminare de
informaÛii despre oferte de produse Õi
servicii; informaÛii statistice, organizare de
expoziÛii în scop comercial; servicii
plasare Õi recrutare de personal Õi
informaÛii asupra locurilor de munc|;
anunÛuri cu locuri de munc|; consiliere
privind c|utarea unui loc de munc|;
informaÛii asupra cererilor de locuri de
munc|, ordonare, selectare Õi clasificare
a CV solicitanÛilor de locuri de munc|,
evidenÛa interviurilor; gestionarea locurilor
de munc|, ofertelor Õi solicit|rilor în acest
domeniu Õi a personalului care se ocup|
de aceasta; consultanÛ| în domeniul
serviciilor de recrutare personal, de
angaj|ri; editare; furnizare de anunÛuri

publicitare accesibile prin reÛele de
comunicaÛii Õi de calculatoare, inclusiv
prin internet Õi site-uri de internet.
38 Furnizarea accesului la reÛele de date,
în special la internet, la forumuri de pe
internet, world wide web Õi servicii de
server; servicii de acces la internet; oferte
de servicii pe internet; servicii de portaluri
de internet; servicii de protocol internet;
transmitere de mesaje Õi imagini asistate
de calculator; comunicaÛii prin terminale
de calculator; servicii de afiÕare
electronic|, de buletine electronice;
difuzarea de programe educaÛionale Õi de
instruire on-line; furnizarea accesului la
internet, la o reÛea informatic| local Õi
global|: furnizare de pagini web; servicii
de g|zduire a serverelor Õi g|zduire
pentru comerÛul protejat; telecomunicaÛii
în domeniul informaÛiilor (inclusiv pagini
web), programelor de calculator Õi altor
date; transmisii în direct, accesibile prin
intermediul unor pagini principale pe
internet (camera web); transmisie de
mesaje, date, informaÛii, programe de
calculator, pagini web, imagini Õi/sau
documente prin internet sau alte reÛele de
comunicaÛii; furnizare de servicii de
browser web; furnizare de leg|turi la
site-uri web pentru terÛi Õi între site-uri
web; furnizare de instalaÛii Õi structuri de
world wide web; furnizarea accesului la
site-uri web cu muzic| digital| pe internet;
furnizare de leg|turi hipertext între site-uri
web; furnizarea accesului la site-uri web
cu muzic| în format mp3 pe internet;
comunicaÛii prin terminale de calculator,
comunicaÛii în world wide web liber Õi
restricÛionat, conexiuni la o reÛea de
calculatoare; gestionarea adreselor de
poÕt| electronic|, site-urilor web,
domeniilor Õi a portalurilor de transmisie
de date; furnizarea accesului la site-uri
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web cu muzic| digital| sau în format mp3,
pe internet sau într-o reÛea de
calculatoare global|; furnizarea accesului
utilizatorilor multipli la informaÛii privind
serviciile de programare Õi la o gam|
larg| de alte informaÛii, prin internet sau
prin world wide web; furnizarea accesului
la fotografii, informaÛii interactive furnizate
on-line din baze de date computerizate
sau de pe internet, informaÛii în domeniul
Õtirilor, furnizate on-line dintr-o baz| de
date computerizat| sau de pe internet,
cursuri interactive Õi de la distanÛ|
asigurate on-line printr-o conexiune de
telecomunicaÛii sau printr-o reÛea de
calculatoare, servicii furnizate on-line sau
prin internet Õi extraneturi, asigurare de
acces Õi închiriere de timpi de acces la
baz| de date computerizate sau la
informaÛii on-line, servicii de internet;
exploatare de directoare de pe internet, în
special servere internet locator (ILS).
41 Servicii de instruire, educaÛie Õi de
divertisment; informare în materie de
instruire, educaÛie de cultur| general| Õi
de divertisment; servicii de recreere Õi de
informaÛie în materie de recreere; editarea
Õi publicarea de anunÛuri, texte (altele
decât cele publicitare); editarea Õi
furnizarea on-line de publicaÛii electronice,
de ghiduri educaÛionale, programe Õcolare
Õi de divertisment; servicii de furnizare de
jocuri on-line, pornind de la o reÛea de
calculatoare; servicii de imagini digitale
(reprezent|ri); organizarea Õi coordonare
de congrese, simpozioane, colocvii,
discuÛii între specialiÕti, turnee de
prezentare, seminarii, conferinÛe, de
târguri, de expoziÛii în scop cultural Õi
educaÛional; cursuri prin corespondenÛ|;
organizarea de competiÛii sau concursuri
educaÛionale Õi de instruire; servicii
sportive; servicii de fan club; exploatarea

unui club în scop educativ Õi pentru
divertisment; editare Õi editare electronic|
on-line; divertisment on-line; distribuire
on-line de divertisment audiovisual;
furnizare de mijloace de educaÛie, de
recreere, de informaÛii sportive on-line;
furnizare de publicaÛii, publicaÛii
electronice, periodice, reviste, c|rÛi,
publicaÛii care nu pot fi desc|rcate, jurnale
electronice Õi desc|rcabile Õi prestate
într-o reÛea de calculatoare on-line;
servicii în domeniul jocurilor electronice,
inclusiv furnizare de jocuri pe calculator
on-line sau printr-o reÛea global| de
calculatoare, desc|rcabile Õi prestate
într-o reÛea de calculatoare on-line; toate
furnizate on-line dintr-o baz| de date
computerizat| sau de pe internet;
furnizare de informaÛii în domeniul
divertismentului, on-line sau de pe
internet; servicii de divertisment furnizate
on-line din baze de date sau pagini web
de pe internet; informaÛii Õi sevicii în
domeniul educaÛiei, furnizate on-line
dintr-o baz| de date computerizat| sau de
pe internet; organizare de cursuri,
seminarii, conferinÛe Õi furnizare on-line de
materiale de instruire în domeniul
finanÛelor; servicii de informaÛii, consiliere
Õi consultanÛ| privind serviciile menÛionate
anterior; planificare, coordonare,
organizare Õi evaluare de seminarii,
prelegeri, sesiuni de grup, interviuri,
ateliere, consulaÛii Õi acÛiuni de plasare a
forÛei de munc|.
42 Servicii de internet(furnizare,
prelucrare Õi asigurare de module
interactive pe internet); prelucrare Õi
prezentare de informaÛii prin intermediul
internetului; construirea unei platforme de
internet pentru comerÛul electronic;
conversia de date Õi de programe
informatice (altele decât cele fizice);
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proiectare de pagini web, inclusiv
proiectare de pagini web pentru utilizare
pe internet; proiectare Õi furnizare de
pagini principale Õi pagini web; creare de
pagini stocate pe suport electronic pentru
servicii on-line Õi internet (pagini world
wide web); instalare de pagini web pe
internet pentru terÛi (g|zduire web);
servicii de proiectare de pagini web;
compilare de pagini web pe internet;
creare Õi dezvoltare de pagini (site-uri)
web; proiectare Õi furnizare de pagini
web; proiectare Õi compilare de pagini
web; creare, proiectare Õi dezvoltare de
pagini web pe internet; proiectare grafic|
pentru compilare de pagini web pe
internet; instalare de pagini web pe
internet, inclusiv pentru terÛi; design,
desene Õi texte la comand|, toate pentru
compilarea de pagini web pentru internet;
proiectare, desen Õi redactare la comanda
de pagini web pentru o reÛea global| de
calculatoare; creare, proiectare, redactare
Õi actualizare de pagini web pentru terÛi;
proiectare grafic|, desen Õi redactare la
comand| pentru compilare de pagini web
pe internet; servicii de liste alfabetice Õi
temtice pentru localizare de persoane,
locuri, organizaÛii, numere de telefon,
pagini web Õi adrese de poÕt| electronic|;
creare de pagini pentru reÛele (pagini
principale); creare, dezvoltare,
perfecÛionare Õi adaptare de programe de
prelucrare a datelor Õi/sau fiÕierelor de
date (inclusiv pagini multimedia Õi pagini
principale) pentru terÛi; proiectare de
pagini internet pentru terÛi; creare de
pagini principale pentru terÛi; creare Õi
actualizare de pagini principale pentru
reÛele de calculatoare; proiectare,
elaborare Õi creare de pagini diseminate
prin reÛele de calculatoare; furnizare de
pagini principale Õi/sau adrese poÕtale

electronice pentru terÛi; creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, g|zduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare Õi exploatare de site-uri web
pentru terÛi Õi g|zduire, gestionarea de
site-uri web în general Õi pentru terÛi;
creare, proiectare, dezvoltare, consultare,
g|zduire, administrare, promovare,
personalizare, implementare Õi exploatare
de site-uri web de internet; servicii de
site-uri web Õi de site-uri de internet;
servicii de portaluri pentru site-uri web;
gestionare, asistenÛ| tehnic| Õi creare de
staÛii web; g|zduire de site-uri web ale
terÛilor pe un server, pentru o reÛea
global| de calculatoare; creare,
proiectare, desenare, redactare la
comand| Õi/sau administrare de site-uri
web; dezvoltare de site-uri web pentru
Õ i / s a u  i n c l u z â n d  f a c i l i t a r e a
managementului integrat al c|rÛilor de
credit; servicii de consultanÛ| în domeniul
cre|rii, dezvolt|rii, administr|rii Õi utiliz|rii
paginilor web; servicii de consiliere în
domeniul serverelor de world wide web
(www); servicii de consiliere în domeniul
cre|rii, dezvolt|rii, administr|rii Õi utiliz|rii
site-urilor web Õi servicii on-line;
consultanÛ| profesional| Õi asistenÛ|
pentru crearea de site-uri web statice Õi
dinamice; furnizare de programe de
calculator în reÛele de date, în special pe
internet Õi world wide web; servicii
prestate de un furnizor de servicii de
internet, Õi anume programare pentru
soluÛionarea problemelor locale specifice
de internet, redactare de scrisori
personale Õi în special redactare de
scrisori personale pe internet Õi/ sau world
wide web; furnizarea accesului public Õi
privat la calculatoare, calculatoare
personale, internet Õi world wide web;
consultanÛ|, proiectare, testare, cercetare,
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analiz|, asistenÛ| tehnic| Õi alte servicii
tehnice Õi de consiliere, toate în domeniul
informaticii, program|rii calculatoarelor,
multimedia, internetului Õi site-urilor web;
consultanÛ| în probleme legate de relaÛiile
de munc|.
43 Servicii de rezervare de camere la
hotel prestate prin internet Õi world wide
web., alimentaÛie public|.
45 Servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi, destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor; servicii juridice, servicii de
siguranÛ| pentru protejarea bunurilor Õi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06949
(151) 13/10/2014
(732) FELBER TIBERIU-DANIEL, Str.

Pinilor nr. 5, judeÛul CaraÕ Severin,
, CARANSEBEÔ ROMANIA 

(540)

COACHING ESSENCE

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou. 
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale. 
45 Servicii juridice, servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi, destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06951
(151) 13/10/2014
(732) SERBAN PETRICA, Str. Nicolae

Titulescu nr. 8, ap. 11, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZAMA
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06952
(151) 13/10/2014
(732) SERBAN PETRICA, Str. Nicolae

Titulescu nr. 8, ap. 11, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

TANGAJ
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06953
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TECNOLAM-RO S.R.L., Str.

Principal| nr. 15, judeÛul TimiÕ, ,
IZVIN ROMANIA 

(540)

T TECNOLAM

(591) Culori revendicate:verde, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;

270514; 270521; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune Õi aliajele lor; materiale
de construcÛii metalice; construcÛii
metalice transportabile; materiale
metalice pentru c|i ferate; cabluri Õi fire
metalice neelectrice; fier|rie, articole mici
din metal; Ûevi Õi tuburi metalice; produse
nemetalice cuprinse în alte clase;
minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06934
(151) 13/10/2014
(732) S.C. AMZI S.R.L., Str. Dimbului nr.

32, Jud. Prahova, , PLOIEÔTI
ROMANIA 

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

(540)

Keta PENTRU CEI CE
TRAIESC NATURAL!
(591) Culori revendicate:alb, bleumarin,

verde
(531) Clasificare Viena:250119; 260118;

270502; 270507; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|; zah|r, miere, sirop
de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06935
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TREMOT DOBRE SI FIII

S.R.L., Str. Republicii nr. 360,
judeÛul Prahova, 105200, BAICOI
ROMANIA 

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

(540)

TREMOT DOBRE SI FIII

(591) Culori revendicate:galben, roÕu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:010105; 031305;

260207; 270502; 270503; 270509;
270511; 290113;  

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

29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|; zah|r, miere, sirop

de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.
31 Cereale Õi produse agricole, horticole
Õi forestiere, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe, plante Õi flori naturale; alimente
pentru animale; malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri de fructe; siropuri Õi alte preparate
pentru fabricarea b|uturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06936
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TREMOT DOBRE SI FIII

S.R.L., Str. Republicii nr. 360,
judeÛul Prahova, 105200, BAICOI
ROMANIA 

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

(540)

TREMOT DOBRE SI FIII

(591) Culori revendicate:verde, roÕu,
galben, portocaliu, maro

  
(531) Clasificare Viena:031305; 050713;

250109; 290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte

din carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|; zah|r, miere, sirop
de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.
31 Cereale Õi produse agricole, horticole
Õi forestiere, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe, plante Õi flori naturale; alimente
pentru animale; malÛ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06937
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TREMOT DOBRE SI FIII

S.R.L., Str. Republicii nr. 360,
judeÛul Prahova, 105200, BAICOI
ROMANIA 

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

(540)

TREMOT DOBRE SI FIII
IUTE de Romania

(591) Culori revendicate:negru, roÕu,
galben, albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011505;

031305; 250119; 270502; 270503;
290115;  

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

29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|; zah|r, miere, sirop
de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.
31 Cereale Õi produse agricole, horticole
Õi forestiere, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe, plante Õi flori naturale; alimente
pentru animale; malÛ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06938
(151) 13/10/2014
(732) IONESCU MANUEL MARIAN, St.

PleÕtiori nr. 340, Jud. Prahova, ,
COMUNA BLEJOI ROMANIA 

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

(540)

PUI LA JAR.MANU BBQ
Restaurant PUI LA JAR
PENTRU ACAS{, MOD UNIC
DE PREPARARE.

(591) Culor i  revendicate:negru,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

270502; 270515; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

lucr|ri de birou.
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06939
(151) 13/10/2014
(732) SALON AEROBIC UDREA S.R.L.,

B-dul Ferdinand nr. 118, et. 5, ap.
504, camera 1, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

EVE Gym BY LAVINIA
CRISTACHE be active, get
sweaty, feel great, repeat!

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:020308; 260104;

260114; 270510; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06941
(151) 13/10/2014
(732) HALAK FERAS, Cet|Ûean str|in

cu rezidenÛ| în România, Str. Ôos.
Colentina nr. 83, bl. 85, sc. C, ap.
107, sector 2, ,  R.A.SIRIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu
nr.94, bl.14A, sc.4, ap.127, sector
1 BUCURESTI

(540)

Gusto Croissant Dual

(591) Culori revendicate:roÕu, negru, alb,
galben, crem, bej, maro, verde

  
(531) Clasificare Viena:080115; 080125;

090719; 250119; 270502; 270503;
270507; 270524; 290115;  

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

30 Pr|jituri, pr|jiturele, cornuri, cornuri cu
diverse umpluturi, gogoÕi, napolitane,
turt| dulce, tarte, rulade, Õerbet, halva.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06942
(151) 13/10/2014
(732) CONDURAT CLAUDIU MARIAN,

PiaÛa Ovidiu, nr. 14, bl. B, sc. D, et.
3, ap. 7, Jud. ConstanÛa, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz,
nr. 21, ap. 44, Jud. MureÕ TÂRGU
MUREÔ

(540)

AQUAVIE PURITATE DIN
INIMA NATURII!
  
(531) Clasificare Viena:050316; 250119;

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

clase:
16 Etichete pentru sifon Õi celelalte
produse din clasa 32.
21 Ambalaj pentru îmbuteliat ap| de
mas| (sticle).
32 Ap| de mas| gazoas| (sifon), ap|
plat| Õi alte b|uturi nealcoolice; produse
pentru fabricarea apelor gazoase; ape
minerale Õi gazoase; b|uturi din fructe Õi
sucuri de fructe; siropuri Õi alte preparate
pentru fabricarea b|uturilor; b|uturi
r|coritoare nealcoolice, ape minerale Õi
alte ape; sifon Õi ap| plat|.
35 Regruparea în avantajul terÛilor a
sifonului Õi a celorlalte produse din clasa
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32 (cu excepÛia transportului) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod, comercializarea sifonului
Õi a produselor pentru fabricarea sifonului
precum Õi a celorlalte produse din clasa
32 , publicitate inclusiv prin pagina web
pentru sifon Õi produse pentru fabricarea
sifonului Õi pentru celelelate produse din
clasa 32, gestiunea afacerilor comerciale,
lucr|ri de birou; serviciiimport-export; lanÛ
de magazine.
39 Transportul, ambalarea, depozitarea Õi
distribuirea produselor din clasa 32;
organizarea de c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06970
(151) 13/10/2014
(732) POPA LAURIAN, Str. Frumoas|

nr. 28, et. 2, ap. 5 bis, sector 1,
010987, BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Proseccobike

 
(531) Clasificare Viena:180105; 180114;

180123; 180125; 270524;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06943
(151) 13/10/2014
(732) LION SHIPPING & CHARTERINA

S.R.L., Str. Progresului, nr. 6, bl.
G6, sc. C, ap. 60, Jud. ConstanÛa,
900003, CONSTANÚA ROMANIA

(540)

Lion Shipping & Chartering
2007

(591) Culori revendicate:galben, gri,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

180401; 260104; 260115; 260121;
290113;  

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

39 Logistica de transport; transport;
transport fluvial; transport nautic; transport
aerian; transport rutier; transport
aeronautic; transport maritim; transporturi
maritime; transport maritim containerizat;
transport de containere; transport Õi
depozitare; transport de marf|; transport
de m|rfuri; transport cu vaporul; transport
aerian de m|rfuri; transport rutier de
m|rfuri; transport terestru de m|rfuri;
transport aerian de marf|; navlu (transport
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de m|rfuri); transport maritim de m|rfuri;
servicii de transport naval.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06954
(151) 13/10/2014
(732) BÎTC{ MARIAN, Str. Elena Ghiba

Birta nr. 9, judeÛul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

OFF OFFICE
  (511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06955
(151) 13/10/2014
(732) NOUSMODE CLOTHING S.R.L.,

Str. Nicolae Brânzeu bl. 305, sc. C,
ap. 9, judeÛul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) AGENÚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIAL{ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, JudeÛul
Arad ARAD

(540)

NSM nousmode

  (531) Clasificare Viena:270504; 270508;
270517;  

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

14 Metale preÛioase Õi aliaje al acestora,
produse din sau placate cu metale
preÛioase care nu sunt cuprinse în alte
clase; bijuterii, pietre preÛioase, ceasuri.
(Solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de produse/servicii incluse în aceast|
clas| conform clasific|rii de la Nisa).
18 Produse din piele Õi imitaÛii de piele.
(Solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de produse/servicii incluse în aceast|
clas| conform clasific|rii de la Nisa).
25 Articole de îmbr|c|minte Õi
înc|lÛ|minte articole pentru acoperirea
capului Õi accesorii cuprinse în aceast|
clas|. (Solicit|m protecÛie pentru întreaga
list| de produse/servicii incluse în aceast|
clas| conform clasific|rii de la Nisa).
26 Dantel| Õi broderie, panglici Õi Õnururi;
nasturi, capse, copci; ace Õi ace cu
g|m|lie; flori artificiale. (Solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de
produse/servicii incluse în aceast| clas|
conform clasific|rii de la Nisa).
35 Publicitate, inclusiv publicitate online,
prezentarea Õi vânzarea produselor
inclusiv online prin intermediul unui
website specializat ca terÛii s| le cunoasc|
Õi s| le achiziÛioneze comod; organizarea
de târguri Õi expoziÛii în scop publicitar Õi
comercial; magazine Õi lanÛuri de
magazine online specializate; activit|Ûi de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06956
(151) 13/10/2014
(732) VITAL BRANDS S.R.L., Com

Voiteg, DJ 592, KM 7+695, judeÛul
TimiÕ, , FOLEA ROMANIA 

(540)

VTB Vital Brands

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270522;

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

clase:
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi Õi sucuri din
fructe; siropuri Õi alte preparate pentru
prepararea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06957
(151) 13/10/2014
(732) S.C. TOPMED S.R.L., Str.

DorobanÛilor nr. 1, judeÛul MureÕ,
5 4 0 1 5 6 ,  T Î R G U  M U R EÔ
ROMANIA 

(540)

TOPMED
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06958
(151) 13/10/2014
(732) TURZO ZSOLT SANDOR, Str.

C-tin Noica nr. 1, bl. RL 1, et. 4,
ap. 20, judeÛul Bihor, 410490,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Cvartet Varadinum
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate Õi instrumente ÕtiinÛifice,
nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cânt|rire, de
m|surare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranÛ| (salvare) Õi
didactice; aparate Õi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri Õi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplat|; case de marcat,
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maÕini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaÛiei Õi calculatoare;
software de calculator; extinctoare.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA 

Referitor la dep. M 2014/06212, înregistrat în data de 10/09/2014,
publicat în data de 17/09/2014, dintr-o eroare a fost publicat fără următoarea
clasã:
 
  Clasa 11:   Difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei; difuzoare de parfum.
 
 La clasa nr.5, se mai adaugã urmãtoarele produse:
 
                      Odorizante de casă; parfumuri de cameră sub formă de spray; preparate

odorizante pentru împrospătarea aerului; preparate pentru parfumarea
camerei; produse pentru îndepartarea mirosului de animale; spray
parfumat pentru cameră; sprayuri odorizante pentru cameră.


