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(210) M 2014 06672
(151) 13/11/2014
(732) RUSU VLAD CONSTANTIN, Str.

Sold. GhiÛ| Serban, nr. 12, bl. 8B,
sc. 2, ap. 89, sector 3, 032386,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Marfador
  

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
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; creare,
proiectare Õi întreÛinere de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07499
(151) 13/11/2014
(732) U N I V E R S I T A T E A  D I N

BUCURESTI ,  Bd .  M iha i l
Kog|lniceanu nr. 36-46, sector 5,
050107, BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

UNIVERSITATEA DIN
BUCURESTI
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:

41 Servicii de înv|Û|mânt (predare Õi
formare a studenÛilor din universiate);
servicii de instruire, educare, dezvoltare
personal|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07736
(151) 13/11/2014
(732) DOBRON{UÚEANU SIMONA,

Bdul. Libert|Ûii, nr. 6, bl. 116, sc. 2,
et. 4, ap. 31, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(732) DUMITRIU SIMONA-DIANA, Str.
DragoÕ Vod|, nr. 11, vila 14, Jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

T T{RIA LUI TERENTE

(591) Culori revendicate:verde, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:020112; 060301;

180314; 270508; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
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clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07748
(151) 13/11/2014
(732) BUGANU CATALIN-FLORIN, Str.

Vl|siei nr. 26A, bl. B1, et. 1, ap. 8,
JudeÛul Ilfov, , BUFTEA ROMANIA

(540)

CALUL BALAN
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07749
(151) 13/11/2014
(732) NUTRIBIO, Zone Industrielle,

80600, DOULLENS FRANTA 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREÔTI

(540)

NACTALIA
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Alimente pentru sugari; lapte pentru
bebeluÕi.
29 Lapte Õi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07750
(151) 13/11/2014
(732) L{Z{RESCU MIHAIL C{T{LIN,

Str. Feleacu nr. 8, bl. 101, sc. 1, et.
3, ap. 15, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

SPORTIVUL ANULUI
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07751
(151) 13/11/2014
(732) DINESCU MIRCEA ,  St r .

C.KiriÛescu nr. 15, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

LACRIMI Ôl SFINÚI

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07756
(151) 13/11/2014
(732) S.C. MELINI FRUTTA S.R.L., Str.

Cetatianu Ioan nr. 17, judeÛul
GalaÛi, , GALAÚI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1,
et.3, ap.7, sector 5 BUCUREÔTI

(540)

crescute de natura Melini
Frutta

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:050116; 050314;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07757
(151) 13/11/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Ôos. VirtuÛii nr. 148, sector 6,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aram| nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6,
ap. 117, sector 2 BUCUREÔTI

(540)

(591) Culori revendicate:negru, alb, roÕu
 
(531) Clasificare Viena:030106;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în aceast|
clas| conform Clasific|rii de la Nisa).
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 (solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de servicii
incluse în aceast| clas| conform
Clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07758
(151) 13/11/2014
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
100346, PLOIEÔTI ROMANIA 

(540)

DOG WIN
  

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

31 Hran| pentru animalele de companie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07752
(151) 13/11/2014
(732) BRD - Groupe Societe Generale

S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 1 - 7,
sector 1, 011171, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Red and Black Hotels
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Imprimate, reviste Õi periodice, c|rÛi,
c|rÛi cu informaÛii referitoare la servicii de
cazare în Centrele de preg|tire
profesional| BRD.
35 Publicitate.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale desf|Õurate
în Centrele de preg|tire profesional|
BRD.
43 Servicii de cazare temporar| în
Centrele de preg|tire profesional| BRD.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07759
(151) 13/11/2014
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
100346, PLOIEÔTI ROMANIA 

(540)

PET ECO
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Hran| pentru animalele de companie.
35 Regruparea în avantajul terÛilor a
hranei Õi a accesoriilor (juc|rii, lese, cuÕti)
pentru animalele de companie (cu
excepÛia transportului lor) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07760
(151) 13/11/2014
(732) S.C. AQUADOR S.R.L., Str. X,

nr.27, judeÛul Sibiu, 557085,
CRISTIAN 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)

AQUADOR
  

(531) Clasificare Viena:050101; 060104;
270507;  

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

32 Ape minerale Õi gazoase Õi alte b|uturi
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nealcoolice; ap| de mas|; b|uturi Õi
siropuri din fructe; siropuri Õi alte produse
pentru prepararea b|uturilor.
35 Comercializarea (vânzarea en gros Õi
en detail) Õi regruparea în avantajul terÛilor
de ape minerale Õi gazoase, ap| de
mas|, b|uturi nealcoolice, b|uturi Õi
siropuri din fructe; siropuri Õi alte produse
pentru prepararea b|uturilor, aparate de
ap| Õi accesorii, 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 leg|tur|
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 07761
(151) 13/11/2014
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE

T E L E C O M M U N I C A T I O N S
CORP., LTD., Haibin Road 18,
Chang'an, Dongguan, Guangdong,
, Wusha CHINA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

ColorOS
  

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

9 Calculatoare; programe de calculator,
înregistrate; aplicaÛii software de
calculator, desc|rcabile; calculatoare
tablet|; programe înregistrate de operare
pe calculator; c|Õti; faxuri; telefoane
mobile; smartphone-uri; aparate de
înregistrare video; camere foto
(fotografie); circuite integrate; alarme;
baterii galvanice; alimentatoare pentru
acumulatoare.
42 Cercetare în domeniul tehnic;
cercetare în domeniul chimiei; design
industrial; proiectare de software de
calculator; consultanÛ| pentru software de
calculator; sistem de stocare date pe
servere cloud (cloud computing);
actualizare de software de calculator;
proiectarea sistemului de calculator;
multiplicarea de programe de calculator;
backup de date off-site; software-ul ca
serviciu (saas); monitorizarea sistemelor
informatice prin acces de la distanÛ|;
analiza sistemelor de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07762
(151) 13/11/2014
(732) S.C. MASTERLEAD S.R.L., Bd.

Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 7, ap.
26, sector 3, , BUCUREÔTI
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)

MADDI
  

(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 g|tite; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi; ou|; lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea; orez; tapioca Õi sago; f|in| Õi
preparate din cereale; pâine, patiserie Õi
cofet|rie; gheaÛ|; zah|r, miere, melas|,
drojdie, praf de copt, sare; muÕtar; oÛet,
sosuri (condimente); condimente; gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe proaspete Õi legume;
seminÛe; plante Õi flori naturale; hran|
pentru animale; malÛ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07763
(151) 13/11/2014
(732) DOBRONAUTEANU SIMONA,

Bd. Libert|Ûii nr. 6, bl. 116, sc. 2,
et. 4, ap. 31, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(732) DUMITRIU SIMONA-DIANA, Str.
DragoÕ Vod|, nr. 11, vila 14, Jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

PUFOAICA
  

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

33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07739
(151) 13/11/2014
(732) S.C. ADENIUM PRINT S.R.L.,

Aleea Copou nr. 3, judeÛ IaÕi,
700460, IAÔI ROMANIA 

(540)

TIMPUL
  

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

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj;
materiale pentru artiÕti; pensule; maÕini
de scris Õi articole de birou (cu excepÛia
mobilierului); material didactic sau pentru
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
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materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07740
(151) 13/11/2014
(732) MIRESAN MIHAI TUDOR, Str.

Orhideei nr. 5, judeÛul BistriÛa
N|s|ud, , BISTRIÚA ROMANIA 

(540)

SNOWBOARDPRO

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07753
(151) 13/11/2014
(732) G R I G O R A S

TUDOR-ALEXANDRU ,  Str .
Sfântul Laz|r nr. 18, bl. K1, et. 3,
ap. 12, JudeÛul IaÕi, , IAÔI
ROMANIA 

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

(540)

gpl

(591) Culori revendicate:roÕu (pantone
185 C), alb (pantone 663 C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

270519; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în aceast|
clas| conform clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07754
(151) 13/11/2014
(732) BILKA STEEL S.R.L., Str. Henri

Coand| nr. 17, JudeÛul BraÕov, ,
BRAÔOV ROMANIA 

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

(540)

BILKA sisteme pentru
acoperiÕuri

(591) Culori revendicate:roÕu (pantone
red 032 C)

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

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

clase:
6 Metale comune Õi aliajele lor; materiale
de construcÛie metalice; construcÛii
transportabile metalice; materiale metalice
pentru c|ile ferate; cabluri Õi fire metalice
neelectrice; produse de l|c|tuÕerie Õi
feronerie metalic|; tuburi metalice; case
de bani; produse metalice necuprinse în
alte clase; minereuri (solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse incluse în
aceast| clas| conform clasific|rii de la
Nisa).
17 Cauciuc, gutaperc|, gum|, azbest,
mic| Õi produse din aceste materiale
necuprinse în alte clase; produse din
materiale plastice semiprelucrate;
materiale de c|l|f|tuire, etanÕare Õi
izolare; conducte flexibile nemetalice
(solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de produse incluse în aceast| clas|
conform clasific|rii de la Nisa).

19 Materiale de construcÛie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru
construcÛie; asfalt, smoal| Õi bitum;
construcÛii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice (solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de produse
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 servicii incluse în aceast|
clas| conform clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07755
(151) 13/11/2014
(732) S.C. STRATEGESCU PUNCT RO

S.R.L., Str. Ing. Zablovschi nr. 1,
bl. 13B, sc. A, et. 6, ap. 26, sector
1, , BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

KIDCHEN
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale (solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de servicii
incluse în aceast| clas| conform
clasific|rii de la Nisa).
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar| (solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de servicii incluse în
aceast| clas| conform clasific|rii de la
Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07741
(151) 13/11/2014
(732) CHINA TOWN ADMINISTRATIV

S.R.L., Str. Fabricii nr. 1, Hala 8,
H8-M24, Complex Comercial
China Town, judeÛul Ilfov, ,
AFUMAÚI ROMANIA 

(540)

holde

(591) Culori revendicate:albastru,
galben, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;

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

20 Panouri de prezentare pentru spaÛii
comerciale (aviziere).
35 Inchiriere de standuri de vânzare
(spaÛii comerciale).
36 Inchiriere de spaÛii comerciale
(apartamente, imobiliare).
42 Servicii de amenajarea spaÛiilor
comerciale (design, aranj|ri).
43 Inchirierea de pavilioane (locuinÛe
temporare, corturi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07742
(151) 13/11/2014
(732) S.C. PICOLO ANGELO S.R.L.,

Str. Valea cu tei nr. 7, Cam. 9,
judeÛul Tulcea, 827080, GRECI
ROMANIA 

(732) S.C.  ANGELO DESIGN
LUCYMARY S.R.L., Str. Valea cu
tei nr. 7, Cam. 8, judeÛul Tulcea,
827080, GRECI ROMANIA 

(732) S.C. VALS&CO ANGELO S.R.L.,
Str. Prim|riei nr. 4, judeÛul Tulcea,
, GRECI ROMANIA 

(540)

MOESIS DIN INIMA
DOBROGEI BY ANGELO

(591) Culori revendicate:portocaliu
(pantone 1375C), viÕiniu (pantone
1815C), gri (pantone 7653C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 030918;

260101; 270502; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton ondulat, ambalaje din
hârtie Õi carton.
29 Fructe Õi legume conservate,
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congelate, uscate Õi fierte; jeleuri,
dulceÛuri, compoturi.
30 Pâine, produse de patiserie Õi
cofet|rie; îngheÛat| comestibil|.
32 B|uturi din fructe Õi sucuri de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07743
(151) 13/11/2014
(732) VLADESCU ELISABETA-SILVIA,

Str. Stoica Ludescu nr. 5, sector 1,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

FASHION TATTOO
 

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi de îngrijire a
frumuseÛii pentru oameni sau animale;
servicii de agricultur|, horticultur| Õi de
silvicultur|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07744
(151) 13/11/2014
(732) S.C. ANDREI CONSULTANTA

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

(540)

TRADESHOWS
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07745
(151) 13/11/2014
(732) S.C. SENIC COM S.R.L., Str.

Bariera Vîlcii nr. 247, jud. Dolj,
1100, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

FOILINE
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
din carne, conserve din carne, mezeluri;
fructe Õi legume conservate, congelate,
uscate Õi fierte, jeleuri, gemuri, dulceÛuri,
compoturi, paste de fructe Õi/sau legume;
seminÛe procesate, seminÛe comestibile,
seminÛe preparate, tahini (past| de
seminÛe de susan), gust|ri pe baz| de
fructe, gust|ri pe baz| de fructe confiate,
fructe glazurate, fructe confiate, chipsuri
din fructe, chipsuri, snack fooduri; creveÛi
(cu excepÛia celor vii), chips-uri de cartofi,
chips-uri din creveÛi, cartofi crocanÛi,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe Õi nuci preparate, nuci
preparate, nuci procesate, nuci cu coaj|
preparate, caju preparat, caju procesat,
arahide procesate, arahide pr|jite,
arahide glazurate, nuci glazurate, seminÛe
comestibile glazurate, alune glazurate, unt
de arahide, stafide, curmale, prune
deshidratate, prune confiate, fructe
cristalizate, migdale m|cinate, alune
pr|jite, alune s|rate preparate, arahide
preparate, fulgi de cocos; nuci de cocos
uscate, praf de nuc| de cocos, seminÛe
de floarea-soarelui procesate, seminÛe de
floarea-soarelui, preparate; produse din
fructe uscate, seminÛe de dovleac
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preparate, seminÛe de dovleac procesate,
fructe caramelizate, nuci Macadamia
preparate, nuci Macadamia procesate,
smochine, fistic preparat, fistic procesat,
caju, miez de nuc| preparat, alune
preparate, alune procesate, alune de
p|dure procesate, alune de p|dure
preparate, migdale preparate, migdale
procesate, fructe cu coaj| lignificat|
asezonate, nuci aromate preparate,
gust|ri, cuprinse în aceast| clas|, pe
baz| de seminÛe comestibile procesate
Õi/sau preparate; gust|ri, cuprinse în
aceast| clas|, pe baz| de alune, arahide,
fistic, nuci, stafide, migdale procesate
Õi/sau preparate, migdale condimentate,
alune condimentate, nuci condimentate,
gust|ri constând în amestecuri de fructe
uscate/deshidratate Õi nuci, stafide, alune,
arahide, migdale, f ist ic; fructe
deshidratate; mânc|ruri preparate Õi/sau
congelate incluse în aceast| clas|; ou|;
lapte Õi produse lactate; friÕc|, friÕc|
vegetal|; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori ai
acestora; orez, tapioca Õi sago; fain| Õi
preparate din cereale, griÕ, pesmet, m|lai,
paste f|inoase, macaroane, cereale
procesate, musli, seminÛe de cereale
procesate, batoane de cereale, chipsuri
din cereale, gust|ri pe baz| de cereale,
cereale pentru micul dejun, preparate din
cereale acoperite cu zah|r Õi miere,
amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale Õi fructe uscate, batoane
pentru gust|ri conÛinând un amestec de
cereale, porumb pr|jit, porumb copt,
produse expandate pe baz| de porumb,
produse extrudate pe baz| de porumb,
pufuleÛi, produse expandate Õi /sau
extrudate pe baz| de ov|z, produse
expandate Õi /sau extrudate pe baz| orez;
fulgi de porumb, fulgi de ov|z; cuscus
(griÕ de grâu), tabbouleh, tacos, tortilla;
nuci caramelizate, alune caramelizate,

migdale caramelizate, seminÛe de susan
caramelizate, arahide caramelizate, fistic
caramelizat, miez de nuc| caramelizat,
caju caramelizat, nuci Õi fructe uscate
(produse de cofet|rie), fructe trase în
ciocolat|; past| de susan; turte de orez;
caramele (bomboane); floricele de
porumb; floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde;
pâine, pâine pr|jit| Õi/sau aromatizat|,
produse de brut|rie; aluaturi pentru
pr|jituri, foi de pl|cint|, pizza; produse de
patiserie Õi cofet|rie; fursecuri, cl|tite,
cornuri cu lapte, cornuri cu diferite
umpluturi; pr|jiturele cu orez, gust|ri pe
baz| de orez; covrigi, covrigei, crutoane,
grisine, turt| dulce, napolitane, mini
pr|jituri, praline, cornuleÛe, pretzels,
sticks-uri, piÕcoturi, biscuiÛi, biscuiÛi cu
crem|, biscuiÛi dulci, biscuiÛi crocanÛi,
biscuiÛi s|raÛi, pricomigdale, pr|jituri,
rulade, goffre, pr|jiturele, pufarine, rahat
turcesc, Õerbeturi, nuga, halva, tarte,
trufe, martipan, umpluturi pentru pl|cinte,
umpluturi pentru pr|jituri, cl|tite;
mânc|ruri preparate Õi/sau congelate
incluse în aceast| clas|, tabbouleh,
gust|ri, sandviÕuri, supe; prafuri pentru
budinci, prafuri pentru pr|jituri, prafuri
pentru îngheÛat|, amidon alimentar;
îngheÛat| comestibil|, iaurt îngheÛat,
Õerbeturi; ciocolat|; paste tartinabile;
popcorn; b|uturi pe baz| de ciocolat|,
b|uturi pe baz| de cacao, b|uturi pe baz|
de ceai, b|uturi pe baz| de cafea; arome,
altele decât uleiurile esenÛiale pentru
b|uturi, zah|r, acadele, bomboane,
jeleuri, dulciuri pentru decorare pomi de
Cr|ciun, miere, sirop de melas|; drojdie,
praf de copt; sare; muÕtar; oÛet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaÛ|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07746
(151) 13/11/2014
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L.,

DN 59, KM 8 + 550 M, Stânga,
JudeÛul TimiÕ, , CHISODA
ROMANIA 

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

(540)

SoLove by LifeCare Happy
Every Day

(591) Culori revendicate:auriu, alb, verde
  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

270509; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru cur|Ûare Õi odorizante
(parfumerie de uz uman); beÛiÕoare de
t|mâie; beÛiÕoare parfumate; conuri de pin
parfumate; conuri parfumate; extracte de
flori (parfumerie); lemn parfumat; s|culeÛe
pentru parfumarea lenjeriei; perne
impregnate cu substanÛe aromate; perne
impregnate cu substanÛe parfumate;
perne pentru aromoterapie cu s|culeÛe de
pânz| cu amestecuri florale în interior;
perne umplute cu substanÛe aromate;
perne umplute cu substanÛe parfumate;
pietre parfumate din ceramic|; potpuriuri
p a r f u m a t e ;  p r e p a r a t e  p e n t r u
împrosp|tarea covoarelor Õi mochetelor;

spray-uri parfumate pentru lenjerie;
s|culeÛe parfumate; s|culeÛe parfumate
(substanÛe aromatice); produse pentru
toalet|; articole de parfumerie Õi
odorizante de uz uman; ambra
(parfumerie); ap| Õi de colonie; ap| de
lavand|; ap| de toalet|; ap| parfumat|;
aromatizanÛi pentru parfumuri; batiste de
unic| folosinÛ| impregnate cu colonie;
baze pentru parfumuri de flori; extracte de
flori (parfumerie); extracte de parfum;
produse pentru fumigaÛie (parfumuri);
heliotropina; ionon| (parfumerie); ment|
pentru parfumerie; mosc (parfumerie);
produse de parfumerie; parfumuri de uz
personal; parfumuri solide; preparate
parfumate; produse de parfumerie
sintetice; pudr| parfumat|; sprayuri
parfumate pentru corp; sprayuri pentru
corp (nemedicinale); serveÛele parfumate;
agenÛi de avivare pentru materiale textile;
agenÛi de cl|tire pentru utilizare la
sp|larea hainelor; agenÛi de conservare la
sp|lare; agenÛi de sp|lare pentru
materiale textile; amidon natural pentru
sp|larea rufelor; amidon pentru
str|lucirea rufelor; apret; apretur| de rufe;
balsamuri pentru rufe; cear| pentru rufe;
culori produse chimice de uz casnic
pentru redarea str|lucirii culorilor)
(sp|larea rufelor); preparate de cur|Ûare
uscat|; detergenÛi comerciali de rufe;
detergenÛi de rufe pentru cur|Ûare de uz
menajer; detergenÛi ecologici de rufe;
lichide pentru sp|larea rufelor; preparate
de condiÛionare pentru Ûes|turi; preparate
pentru sp|lare de uz menajer; produse
chimice pentru sp|larea rufelor; produse
pentru a da luciu rufelor; produse pentru
netezire (apret); s|pun praf; s|punuri de
rufe; produse pentru înmuierea rufelor;
în|lbitor pentru rufe; preparate pentru
cur|Ûarea Õi lustruirea pielii Õi
înc|lÛ|mintei; cear| pentru pantofi; creme
pentru articole din piele; creme pentru
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cur|Ûarea pantofilor; creme pentru
întreÛinerea articolelor din piele; crem| de
pantofi; crem| pentru pantofi; preparate
pentru albirea articolelor din piele;
produse pentru conservarea pieilor
(ceruiri); produse pentru cur|Ûarea
pantofilor (preparate); produse pentru
lustruirea articolelor din piele; soluÛii de
detergent pentru cur|Ûarea articolelor de
înc| l Û|minte ;  spray-ur i  pent ru
înc|lÛ|minte; substanÛe de conservare a
pieilor; produse pentru toalet|; uleiuri
esenÛiale Õi extracte / aromatice;
aromatizanÛi (uleiuri esenÛiale); arome
alimentare preparate din uleiuri esenÛiale;
arome pentru b|uturi (uleiuri esenÛiale);
esenÛ| de badian; arome pentru pr|jituri
(uleiuri esenÛiale); esenÛ| de bergamot|;
uleiuri esenÛiale de cedru; esenÛe eterice;
esenÛ| de ment| (ulei esenÛial); geraniol;
ulei de iasomie; ulei de lavand|;
potenÛiator de arom| pentru alimente
(uleiuri esenÛiale); preparate pentru
aromoterapie; produse-aromatizante
pentru alimente, sub form| de uleiuri
esenÛiale; safrol; terpene (uleiuri
esenÛiale); ulei brut din ment|; ulei de
arbore de ceai; ulei de migdale; ulei de
pin; ulei de trandafiri; uleiuri de gaultheria;
uleiuri de uz cosmetic; uleiuri distilate
pentru îngrijirea frumuseÛii; uleiuri
nemedicinale; uleiuri parfumate care
elibereaz| arome sub acÛiunea c|ldurii;
uleiuri pentru corp (produse cosmetice);
uleiuri pentru finisarea materialelor textile;
uleiuri pentru parfumuri Õi esenÛe; uleiuri
pentru toalet| personal|; uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale); preparate
pentru cur|Ûarea Õi îngrijirea corpului;
deodorante Õi antiperspirante; produse de
toalet| antiperspirant; antitranspirante sub
form| de sprayuri; deodorante;
deodorante antiperspirante; deodorante
cu bil| (produse de toalet|); deodorante
de uz personal sub form| de batoane;

deodorante pentru oameni sau pentru
animale; deodorante pentru picioare;
sprayuri deodorante pentru zon| intim|
feminin|; sprayuri pentru corp; farduri;
abtibilduri pentru decorarea unghiilor;
adezivi pentru fixarea genelor false;
adezivi pentru fixarea unghiilor false; baz|
pentru unghii (cosmetice); motive
decorative autocolante de uzcosmetic;
creioane de contur pentru buze; creioane
de ochi de uz cosmetic; creioane pentru
sprâncene; creme autobronzante
(cosmetice); creme cosmetice; creme
pentru bronzare; crem| de baz|; crem|
pentru unghii; produse de demachiere;
dizolvanÛi pentru lac de unghii (produse
cosmetice); etuiuri pentru ruj; eye-liner
(cosmetice); fard de pleoape; farduri
cosmetice; farduri pentru obraz Õi buze;
fond de ten; fonduri de ten; gel pentru
unghii; geluri cosmetice pentru ochi; gene;
materiale de acoperire pentru unghii;
m|Õti de frumuseÛe; oj| de unghii; pile
abrazive pentru unghii; preparate
autobronzante (cosmetice); preparate
pentru bronzare artificial|; preparate
pentru îngrijirea unghiilor; rezerve pentru
pudriere (cosmetice); rimel; ruj de buze;
sclipici folosit în scopuri cosmetice; sclipici
pentru unghii; soluÛii de bronzare;
ÕerveÛele umede pentru mâini impregnate
cu loÛiune , cosmetic|; unghii false din
metale preÛioase; unghii false pentru
degetele de la picioare; vopsea pentru
faÛ|; vopsele de corp (produse
cosmetice); vopsele pentru gene; vârfuri
pentru unghii; vârfuri pentru unghii
(cosmetice); ap| de gura; ap| de gur|
( n e m e d i c i n a l| ) ;  benz i  pen t r u
împrosp|tarea respiraÛiei; preparate
pentru cur|Ûarea protezelor dentare; geluri
pentru albirea dinÛilor; loÛiuni pentru
cur|Ûarea dinÛilor; preparate pentru
lustruirea protezelor dentare; paste de
dinÛi; paste de dinÛi de uz medical;
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preparate pentru îngrijirea danturii;
produse nemedicinale pentru cur|Ûarea
dinÛilor; produse pentru lustruirea dinÛilor;
produse pentru împrosp|tarea gurii
(respiraÛie), nu de uz medical; produse
pentru împrosp|tarea respiraÛiei; sprayuri
de gur| nemedicinale; sprayuri de gur|,
nu de uz medical; sprayuri pentru gât
(nemedicinale); sprayuri pentru
împrosp|tarea respiraÛiei; tablete
revelatoare pentru indicarea tartrului de
pe dinÛi, de uz personal; preparate
cosmetice pentru baie; bile efervescente
de baie; concentrat de baie (nemedicinal);
creme de baie (nemedicinale); geluri de
baie; geluri spumante pentru baie; ierburi
pentru baie; lichide spumante pentru baie;
loÛiuni de baie (nemedicinale); perle de
baie; preparate cosmetice pentru baie (nu
de uz medical); pudr| pentru baie
(nemedicinal|); spumant de baie;
spumant de baie pentru bebeluÕi;
spumante de baie (nemedicinale); s|pun
de baie; s|ruri de baie; s|ruri de baie
(nemedicinale); s|ruri pentru baie
nemedicinale; s|ruri pentru baie, altele
decât cele pentru uz medical; ulei de baie;
uleiuri aromatice pentru baie; uleiuri de
baie care nu sunt medicinale; preparate
pentru sp|lare; preparate pentru îngrijirea
pielii; crem| pentru albirea pielii; alifii,
unguente (nemedicinale); produse
astringente de uz cosmetic; balsam de
buze; balsam pentru buze (nemedicinal);
balsamuri nemedicinale pentru picioare;
balsamuri pentru piele (nemedicinale);
concentrate hidratante (produse
cosmetice); cosmetice pentru tratarea
pielii uscate; creme anticelulitice; creme
aromoterapeutice; creme de corp
(nemedicinale); creme de cur|Ûare
(cosmetice); creme de cur|Ûare pentru
piele (cosmetice); creme de noapte
(cosmetice); creme de piele nemedicinale;
creme de protecÛie; creme de protecÛie

solar| (cosmetice); creme de scutece
(nemedicinale); creme de îngrijire a pielii,
altele decât cele pentru uz medical; crem|
cosmetic| pentru mâini; crem| de noapte;
crem| nemedicinal| pentru tratarea
scalpului; crem| pentru faÛ| care nu este
medicinal|; crem| pentru ochi; creme
(nemedicinale) pentru cur|Ûarea pieiii;
creme de zi; creme dermatologice (altele
decât cele medicinale); creme exfoliante;
creme hidratante pentru corp; creme
hidratante pentru piele (produse
cosmetice); creme nemedicinale; creme
nemedicinale de cur|Ûare; creme
nemedicinale pentru picioare; creme
nutritive (nemedicinale); creme parfumate;
creme pentru bebeluÕi Õi copii
(nemedicinale); creme pentru bronzarea
pielii; creme pentru buze; creme pentru
corp; creme pentru faÛ|; creme pentru
faÛ| (produse cosmetice); creme pentru
fortificarea pielii; creme pentru m|Õti
corporale;  creme pentru ochi
(nemedicinale); creme pentru piele de uz
cosmetic; creme pentru pistrui; creme
pentru reducerea petelor de îmb|trânire;
creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice); creme împotriva îmb|trânirii;
creme tip Cold Cream, altele decât cele
pentru uz medical; creme tonifiante
(produse cosmetice); emoliente;
e m o l i e n t e  p e n t r u  p i e l e
(non-medicamente); emolienÛi pentru ten;
emulsii de corp; esenÛe pentru îngrijirea
pielii; exfoliante pentru cur|Ûarea pielii;
exfoliante pentru îngrijirea pielii; fond de
ten iluminator pentru piele; gel pentru
bronzare; geluri de cur|Ûare; geluri
hidratante (produse cosmetice); geluri
pentru folosire dup| expunerea la soare
(produse cosmetice); geluri pentru ochi;
geluri pentru întârzierea îmb|trânirii; lapte
de corp; lapte de corp pentru bebeluÕi;
lapte de cur|Ûare de uz cosmetic; lapte de
cur|Ûare pentru faÛ|; lapte de cur|Ûare
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pentru îngrijirea pielii; lapte de migdale de
uz cosmetic; lapte hidratant; lapte de var;
loÛiune de baie; loÛiune pentru cur|Ûarea
tenului; loÛiune pentru piele; loÛiuni
cosmetice pentru faÛ|; loÛiuni de corp
hidratante (produse cosmetice); loÛiuni de
cur|Ûare; loÛiuni de uz cosmetic; loÛiuni
hidratante pentru piele (produse
cosmetice); loÛiuni nemedicinale pentru
cur|Ûarea pieli i ;  lo Û iuni pentru
aromoterapie; loÛiuni pentru bebeluÕi;
loÛiuni pentru mâini; loÛiuni pentru mâini
(nemedicinale); loÛiuni pentru ochi; loÛiuni
pentru reducerea celulitei; loÛiuni pentru
ridurile din jurul ochilor; loÛiuni pentru ten
(produse cosmetice); loÛiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loÛiuni solare
(cosmetice); loÛiuni tonice (cosmetice);
loÛiuni tonice de înfrumuseÛare pentru
aplicare pe corp; loÛiuni tonice de
înfrumuseÛare pentru aplicare pe faÛ|;
loÛiuni tonice pentru faÛ| (cosmetice);
loÛiuni tonice pentru piele (nemedicinale);
loÛiuni împotriva îmb|trânirii; m|Õti
corporale; m|Õti de cur|Ûare; m|Õti de
faÛ| pentru toalet|; m|Õti de piele
(cosmetice); m|Õti hidratante pentru piele;
preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj); preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii dup| expunerea la
razele solare; preparate nemedicinale
pentru îngrijirea picioarelor; preparate
pentru albirea pielii; produse cosmetice de
protecÛie a buzelor; produse cosmetice
exfoliante pentru corp; produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor; produse
cosmetice hidratante; produse cosmetice
pentru bronzarea pielii; produse
cosmetice pentru deschiderea tenului;
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare;
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii;
produse cosmetice sub form| de lapte;
produse cosmetice sub form| de loÛiuni;
produse cu efect tonifiant pentru piele;

produse cu lapte pentru îngrijirea pielii;
produse de cur|Ûare a pielii (produse
cosmetice); produse de protecÛie solar|;
produse de sp|lat pentru faÛ|
(cosmetice); roduse exfoliante; produse
exfoliante pentru faÛ| (nemedicinale);
produse exfoliante pentru ten; produse
exfoliante pentru ten (cosmetice); produse
hidratante;  produse hidratante
nemedicinale; produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice); produse
nemedicinale pentru protejarea buzelor;
produse pentru bronzare (cosmetice);
produse pentru buze (nemedicinale);
produse pentru cur|Ûarea feÛei; produse
pentru cur|Ûarea feÛei (cosmetice);
produse pentru cur|Ûarea pielii; produse
pentru cur|Ûarea pielii (nemedicinale);
produse pentru hidratare dup| expunerea
la soare; produse pentru hidratarea pielii;
produse pentru tonifierea pielii; produse
pentru îmbun|t|Ûirea texturii pielii; pudr|
de corp; pudr| de talc (articole de
toalet|); pudr| de talc parfumat|; pudr|
de talc pentru bebeluÕi (nemedicinal|);
pudr| de talc pentru corp; pudr| de talc
pentru toalet|; pudr| de toalet|; pudr|
pentru bebeluÕi; pudr| pentru corp
(nemedicinal|); pudr| pentru picioare
(nemedicinal|); ruj cu protecÛie solar|
(cosmetice); spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare local|; spum|
de cur|Ûare; t|râÛe de orez brun pentru
lustruirea piel|riei; ulei de corp sub form|
de spray; uleiuri bronzante; uleiuri de
bronzare de uz cosmetic; uleiuri de
protecÛie solar| (cosmetice); uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice);
uleiuri dup| expunerea la soare
(cosmetice); uleiuri pentru bebeluÕi; uleiuri
pentru mâini (nemedicinale); unt de cacao
de uz cosmetic; unt de corp; vaselin|
rectificat|, de uz cosmetic; ÕerveÛele
impregnate cu loÛiuni de cur|Ûare a pielii;
ÕerveÛele umede pentru îngrijirea
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bebeluÕului; preparate pentru cur|Ûare Õi
odorizante; preparate Õi tratamente pentru
p|r; alifii de uz cosmetic; balsam de p|r;
balsam de întreÛinere; balsamuri de p|r;
balsamuri pentru hidratarea p|rului;
balsamuri pentru p|r destinate
bebeluÕilor; balsamuri sub form| de spray
pentru pielea capului; vopsele pentru
barb|; cear| pentru coafarea p|rului;
cear| pentru mustaÛ|; cear| pentru p|r;
creme de protecÛie pentru p|r; creme de
p|r; creme de întreÛinere; decoloranÛi de
uz cosmetic; decoloranÛi pentru p|r;
fixative pentru p|r; geluri de protecÛie
pentru p|r; geluri pentru p|r; geluri sub
form| de sprayuri pentru coafur|; loÛiuni
capilare; loÛiuni capilare (sp|larea sau
vopsirea p|rului); loÛiuni capilare
(Õampoane cu balsam); loÛiuni colorante
pentru p|r; loÛiuni de protecÛie pentru p|r;
loÛiuni fortifiante pentru tratamentul
p|rului; loÛiuni pentru barb|; loÛiuni pentru
coafare; loÛiuni tonice pentru p|r
(nemedicinale); luciu de p|r; preparate
pentru ondularea p|rului; perhidrol de uz
cosmetic; pomad| sub form| de baton;
pomezi pentru p|r; preparate cosmetice
pentru îngrijirea p|rului; preparate pentru
fixarea p|rului;y preparate pentru
neutralizarea p|rului; preparate pentru
nuanÛarea p|rului; preparate pentru
ondulare permanent|; preparate pentru
îndep|rtarea vopselei de p|r; preparate
pentru îndreptarea p|rului; preparate tip
balsam pentru p|r; produse cosmetice
pentru p|r; produse de descâlcire;
produse neutralizante pentru ondulaÛie
permanent|; produse pentru a face p|rul
m|t|sos; produse pentru aranjarea
p|rului; produse pentru decolorarea
p|rului; produse pentru hidratarea p|rului;
vopsele pentru p|r; rimei pentru p|r;
seturi pentru ondulaÛia permanent| a
p|rului; spume pentru aranjarea p|rului;
spum| (produs de toalet|) folosit| în

scopul aranj|rii p|rului; spum| de coafat;
spum| de protecÛie pentru p|r; tratamente
cu cear| pentru p|r; tratamente
permanente pentru p|r; ulei de fixare
pentru p|r; ulei de p|r; ulei japonez de
fixare pentru p|r; uleiuri de baie pentru
îngrijirea p|rului; uleiuri pentru piept|nat;
Õampoane;  Õampoane de p| r
nemedicinale; Õampoane de uz personal;
Õampoane nemedicinale; Õampoane
uscate; Õampon medicinalfr Õampon
pentru bebeluÕi; Õampon spum| pentru
bebeluÕi; preparate pentru cur|Ûarea Õi
îngrijirea corpului; s|punuri Õi geluri;
bureÛi impregnaÛi cu s|pun; creme
cosmetice pentru duÕ; geluri pentru duÕ;
s|pun de migdale; produse antibacteriene
pentru sp|larea feÛei (nemedicinale);
produse de cur|Ûare pentru mâini;
produse de uz medical pentru sp|larea
mâinilor; s|pun (sub form| de crem|)
pentru folosire la sp|lat; s|pun
antibacterian;\s|pun antiperspirant pentru
picioare; s|pun de duÕ; s|pun de uz
casnic; s|pun lichid; s|pun pentru igiena
personal|; s|pun pentru utilizare f|r|
ap|; s|punuri; s|pknuri antiperspirante;
s|punuri carbolice; s|punuri de toalet|
nemedicinale; s|punuri deodorante;
s|punuri dezinfectante; s|punuri
medicinale; s|punuri nemedicinVle;
s|punuri parfumate; Õampoane pentru
corp; coloranÛi cosmetici; creme pentru
sp|lare; emulsii tar| s|pun pentru
sp|larea corpului; henna pentru scopuri
cosmetice; loÛiu'ni nemedicinale; m|Õti
cosmetice de cur|Ûare pentru faÛ|; pietre
ponce de uz personal; preparate
colorante de uz cosmetic; preparate de
duÕ pentru igiena personal| sau folosite
ca deodorant (produse de toalet|);
preparate pe baz| de colagen de uz
cosmetic; preparate pentru sp|lat, de uz
personal; preparate pentru înfrumuseÛare
nemedicinale; produse cosmetice pentru
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machiaj (aplicate pe piele); produse
cosmetice pentru pieie; produse
cosmetice sub form| de creme; produse
cosmetice sub form| de pudr|; produse
pentru cur|Ûarea mâinilor; produse pentru
cur|Ûenie Õi igien| personal|; preparate
pentru igiena oral|; ap| de gur|;
preparate pentru igiena oral|; uleiuri
esenÛiale Õi extracte aromatice; detartranÛi
de uz casnic; produse pentru
îndep|rtarea adezivilor; produse pentru
îndep|rtarea lacului de pardoseal|; pudre
pentru degresare; past| abraziv|; folii de
Õlefuire; hârtie de lustruit; particule
abrazive; preparate pentru sp|lare;
produse de cur|Ûare pentru vehicule;
cear| auto; detergenÛi pentru cur|Ûarea
automobilelor; parbrize (lichide pentru
sp|larea parbrizelor); preparate pentru
cur|Ûarea automobilelor; produse pentru
lustruirea automobilelor; solu Û i i
(Õampoane) pentru cur|Ûarea maÕinilor;
Õampon pentru vehicule; adezivi pentru
fixarea meÕelor, adezivi pentru uz
cosmetic; agenÛi de sl|bit (cosmetici), cu
excepÛia celor de uz medical; balsam
pentru cuticule; beÛiÕoare cu vat| pentru
uz cosmetic; bile din bumbac pentru uz
cosmetic; cosmetice; preparate cosmetice
pentru sl|bire; cosmetice nemedicinale;
creme de masaj, nemedicinale; crem|
pentru cuticule; dischete demachiante din
vat|; discuri (dischete) cosmetice; fibre de
uz cosmetic; geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal; gr|simi de uz
cosmetic; henna (vopsea cosmetic|); lac
de uz cosmetic; loÛiuni parfumate
(preparate de toalet|); loÛiuni pentru corp
parfumate (preparate de toalet|); piatr|
ponce; pietre ponce pentru utilizare pe
corp; pile de unghii; preparate abrazive
pentru corp; preparate cosmetice care
ajut| la sl|bit; preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic; preparate pentru
pedichiur|; produse cosmetice pentru uz

personal; produse cosmetice sub form|
de uleiuri; produse de cur|Ûare pentru
perii cosmetice; produse de toalet|
nemedicinale; produse de îngrijire pentru
bebeluÕi (nemedicinale); produse
nemedicinale pentru tratamentul scalpului;
produse pentru îndep|rtarea cuticulei;
prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice;
pulbere de henna; sprayuri cu ap|
mineral| de uz cosmetic; trus| pentru
cosmetice; uleiuri pentru masaj; uleiuri
pentru masaj, nu de uz medical; unguente
de uz cosmetic; vat| de uz cosmetic;
ÕerveÛele impregnate cu loÛiuni cosmetice;
ÕerveÛele impregnate cu produse
cosmetice; ÕerveÛele impregnate pentru
uz cosmetic; ÕerveÛele umede impregnate
cu loÛiuni cosmetice; aer presurizat, în
recipiente pulverizatoare, pentru cur|Ûare
Õi despr|fuire; agenÛi caustici pentru
cur|Ûare; genÛi de uscare pentru maÕini de
sp|lat vase; agenÛi de îndep|rtare a
cristalelor de sare; agenÛi pentru
îndep|rtarea petelor; amidon pentru
cur|Ûare; amoniac (alcalii volatile) utilizat
ca detergent; ap| de javel; batiste
impregnate cu produse pentru cur|Ûarea
ochelarilor de vedere; burete impregnat
cu s|pun; cear| antiderapant| pentru
duÕumele; cear| de parchet; cear|
natural| pentru podele; cear| preparat|
pentru lustruire; cenuÕi vulcanice pentru
cur|Ûare; ceruri de parchet Õi mobil|;
coloranÛi pentru toalet|; compoziÛii de
cur|Ûare pentru toalete; compoziÛii pentru
cur|Ûarea geamurilor; compoziÛii pentru
str|lucirea podelelor; compoziÛii pentru
tratarea pardoselilor; creme de lustruit;
cret| pentru cur|Ûare; produse de cur|Ûat;
decapanÛi; decapanÛi pentru cear| de
pardoseli (preparate pentru cur|Ûare);
produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricaÛie;
detartranÛi praf folosiÛi pentru maÕina de
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sp|lat; detergent pentru sp|lare;
detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru Ûevi de evacuare; detergenÛi;
detergenÛi de uz casnic; detergenÛi de uz
menajer; detergenÛi germicizi; detergenÛi
pentru sp|larea vaselor; detergenÛi sub
form| de spum|; detergenÛi, alÛii decât cei
folosiÛi în timpul proceselor de fabricaÛie Õi
decât cei de uz medical; lichid de sp|lare;
lichide antiderapante pentru duÕumele;
lichide de cur|Ûare; lichide degresante;
luciu (produse pentru a conferi-frunzelor);
preparate pentru lustruit; pânz| îmbibat|
cu detergent, pentru cur|Ûat; parfumuri
pentru carton; parfumuri pentru ceramic|;
preparate de cur|Ûare pentru pl|ci de
gresie; preparate de cur|Ûare pentru
zid|rie; preparate de degresare pentru
motoare; preparate pentru cur|Ûare
impregnate pe discuri cosmetice;
preparate pentru cur|Ûarea sticlei;
preparate pentru decolorare; preparate
pentru îndep|rtarea cerii; preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru
lustruire; preparate pentru îndep|rtarea
gr|similor; preparate pentru îndep|rtarea
lacului; preparate pentru îndep|rtarea
petelor de pe articolele de menaj; produse
antistatice de uz menajer; produse de
cur|Ûare pentru metale; produse de
cur|Ûare dizolvante sub form| de emulsie;
produse de cur|Ûare pentru parbriz;
produse de cur|Ûare pentru piatr|;
produse de cur|Ûare sub form| de spume;
produse de cur|Ûat pentru cuptoare;
produse de cur|Ûat pentru toalete;
produse de lustruire pentru instrumente
muzicale; produse de lustruire pentru
suprafeÛe din crom; produse de în|lbire
de uz casnic; produse lichide pentru
lustruirea podelelor; produse pentru
cl|tire; produse pentru conferirea luciului
(produse de lustruire); produse pentru
cur|Ûarea fierb|toarelor; produse pentru
cur|Ûarea geamurilor (de lustruire);

produse pentru cur|Ûarea mobilierului;
produse pentru cur|Ûarea pardoselilor;
produse pentru cur|Ûarea petelor; produse
pentru decolorare; produse pentru
desfundarea Ûevilor de scurgere; produse
pentru intensificarea acÛiunii detergenÛilor;
produse pentru lustruirea mobilei; produse
pentru lustruirea podelelor; produse
pentru îndep|rtarea adezivilor folosiÛi la
aplicarea accesoriilor false; produse
pentru îndep|rtarea calcarului; produse
pentru îndep|rtarea mucegaiului; produse
pentru îndep|rtarea petelor provocate de
animalele de companie; produse pentru
îndep|rtarea ruginii; produse sub form|
de spray pentru cur|Ûarea geamurilor;
pudre de lustruire; pudr| de oxid de fier
pentru lustruirea metalelor Õi a sticlei
optic|; sod| caustic|; soluÛii de cur|Ûare
pentru îndep|rtarea petelor; s|pun pentru
cur|Ûarea suprafeÛelor cu depuneri de
gr|sime sau gudron; s|pun pentru
întreÛinerea harnaÕamentului; Õampon de
covoare; ÕerveÛele impregnate cu
preparate de cur|Ûare; soluÛii de detergent
pentru cur|Ûarea croselor de golf; soluÛii
pentru cur|Ûarea covoarelor; soluÛii pentru
cur|Ûarea lentilelor de ochelari; soluÛii
pentru scoaterea petelor (agenÛi de
cur|Ûare); solvenÛi pe baz| de
alcoolutilizaÛi ca produse de cur|Ûare;
solvenÛi pentru îndep|rtarea lacurilor;
solvenÛi pentru îndep|rtarea vopselelor;
spray pentru luciu; substanÛe de cur|Ûare
pentru congelatoare; substan Ûe
degresante; substanÛe naturale de lustruit
pentru podele; substanÛe pentru
îndep|rtarea de graffiti; substanÛe pentru
îndep|rtarea petelor; produse pentru
cur|Ûarea tapetelor; terebentin| (produs
de degresare); ulei de terebentin| pentru
degresare; uleiuri de cur|Ûare; odorizante
de cas|; produse pentru epilare Õi
b|rbierit; balsam dup| ras; benzi de cear|
pentru îndep|rtarea p|rului de pe corp;
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produse de b|rbierit; s|pun de b|rbierit;
cear| pentru epilat; creme de ras; creme
depilatoare; creme dup| ras; creme
pentru folosire înainte de ras; crem|
hidratant| dup| b|rbierit; gel pentru
b|rbierit; lapte hidratant dup| b|rbierit;
loÛiune dup| b|rbierit; loÛiuni de b|rbierit;
loÛiuni depilatoare; paste pentru cureaua
de ascuÛit brice; pietre de alaun
(astringente); pietre de alaun pentru
b|rbierit; preparate pentru dup| ras;
preparate pentru folosire înainte de
b|rbierit; preparate sub form| lichid|
pentru ras; produse pentru depilat;
spray-uri pentru b|rbierit; s|punuri stick
pentru b|rbierit (preparate); deodorante Õi
antiperspirante; preparate pentru
cur|Ûarea Õi lustruirea pielii Õi
înc|lÛ|mintei; preparate pentru îngrijirea
animalelor; deodorante pentru animale de
companie; produse cosmetice pentru
animale; produse pentru împrosp|tarea
respiraÛiei (pentru animale); Õampoane
pentru animalele de cas|; cear| de
croitorie, cear| pentru cizm|rie; abrazivi.
14 Metale preÛioase Õi aliajele lor, produse
din aceste materiale sau placate cu
acestea Õi imitaÛii ale acestora,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, articole de bijuterie; pietre
preÛioase, perle Õi imitaÛii ale acestora;
gablonÛuri; casete pentru bijuterii Õi cutii
pentru ceasuri; ceasornic|rie Õi
instrumente pentru m|surarea timpului;
p|rÛi Õi accesorii ale produselor
menÛionate anterior.
25 Articole de îmbr|c|minte; articole de
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului, p|rÛi Õi accesorii ale produselor
menÛionate anterior.
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(210) M 2014 07747
(151) 13/11/2014
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

P R O M O V A R E A  S I
DEZVOLTAREA TURISMULUI
BUCURESTI- BUCHAREST
CONVENTION& VISITORS
BUREAU, B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, et. 1, cam. 14, sector 5, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

BUCHAREST TOURISM
BOARD

(591) Culori revendicate:albastru
(pantone 286C), galben (pantone
109C), roÕu (pantone 185C)

  
(531) Clasificare Viena:010105; 070124;

270502; 270508; 290115;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
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