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Cereri M|rci publicate în data de 23/04/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

02702
15/04/2014 SAMFIR CHITU

MARIA CORINA
DENTAL ONE we Iove your smile

2 M 2014
02703

15/04/2014 NICOLAU VALENTIN BASMANIA

3 M 2014
02704

15/04/2014 VENEZIA S.R.L. VISION PHILOSOPHY

4 M 2014
02705

15/04/2014 ASOCIAÚIA HEREDITAS HEREDITAS

5 M 2014
02706

15/04/2014 ASOCIAÚIA HEREDITAS ARADOPOLIS

6 M 2014
02707

15/04/2014 SOCIETATEA PROFESIONALA
NOTARIALA MENTOR

UNIUNEA NAÚIONAL{ A
NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA Societate Profesionala
Notariala Mentor

7 M 2014
02708

15/04/2014 S.C. MAGIC PARTY S.R.L. TZITZI-POC bucuria copiilor

8 M 2014
02709

15/04/2014 S.C. BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L.

FMA

9 M 2014
02710

15/04/2014 S.C. SALTEX MOB S.R.L. DOMINO

10 M 2014
02711

15/04/2014 VASILESCU LIA-OLGUÚA CRAIOLGUTA

11 M 2014
02712

15/04/2014 BOSTAN SULEYMAN AMBALAJ MARKET by estetik
packing

12 M 2014
02713

15/04/2014 BOSTAN SULEYMAN soo clean

13 M 2014
02714

15/04/2014 BOSTAN SULEYMAN Nr 1 Pack

14 M 2014
02715

15/04/2014 BOSTAN SULEYMAN daspack

15 M 2014
02716

15/04/2014 S.C. DECORATOR S.R.L. Marcus Kron

16 M 2014
02717

15/04/2014 ASOCIATIA ESTE'N'EST CREEPY ANIMATION NIGHT

17 M 2014
02718

15/04/2014 S.C. D&D Consultants Grup
S.R.L.

pm pemeserie.ro Alege pentru tine.
Incepe cu incredere.
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18 M 2014
02719

15/04/2014 TEAMNET INTERNATIONAL
S.A.

teamnet talent is nothing without
determination

19 M 2014
02720

15/04/2014 TEAMNET INTERNATIONAL
S.A.

teamnet headmade technology

20 M 2014
02721

15/04/2014 S.C. D&D Consultants Grup
S.R.L.

parenting ROMANIA.RO pentru
parinti

21 M 2014
02722

15/04/2014 ART PETROL SERVICE S.R.L. artoil

22 M 2014
02723

15/04/2014 MANOLACHE STEFAN
RAZVAN

trustul de presa VIATA ROMANILOR

23 M 2014
02725

15/04/2014 S.C. QUARQ PROJECT S.R.L. GTENERGY

24 M 2014
02726

15/04/2014 S.C. D&D Consultants Grup
S.R.L.

psyence

25 M 2014
02727

15/04/2014 S.C. PHP COMPANY S.R.L. phprentacar

26 M 2014
02728

15/04/2014 D{EANU VALENTIN EUGEN ROMÂNIA ALTFEL
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(210) M 2014 02722
(151) 15/04/2014
(732) ART PETROL SERVICE S.R.L.,

Calea Floreasca, Nr.194, Et. 5, Sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

artoil

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
Orange 021C), albastru (pantone
072C), ciclamen(pantone 220C), verde
deschis (pantone 382C), galben
(pantone 129C), roz (pantone 204C)

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270502;

270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Administrarea afacerii (comerciale) pentru
staţiile de alimentare cu combustibil a
vehiculelor (benzinării sau staţii GPL), În
folosul terţilor; servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros în benzinării, staţii
GPL şi în magazine amplasate în benzinării a
următoarelor produse: combustibili,
lubrifianţi, uleiuri, accesorii auto, produse
alimentare, produse de cofetărie, alimente,
fructe şi legume proaspete, flori proaspete,

alimente congelate, produse lactate, îngheţată,
băuturi alcoolice şi nealcoolice, ţigări şi
produse din tutun, ziare, reviste, articole de
papetărie, jucării mici, cosmetice, produse
farmaceutice, produse de uz casnic, produse
de curăţat, mici produse electrice, înregistrari
audio sau video,  inclusiv fi lme
cinematografice, jocuri video; servicii de
procesare a datelor; consultanţă în domeniul
vânzării şi a metodelor de vânzare; servicii de
aprovizionare pentru terţi, şi anume achiziţia
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi;
regruparea în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor en-gros sau en-detail, a unei
varietăţi de bunuri, şi anume: produse
alimentare, produse de panificaţie, produse de
cofetărie, alimente, fructe şi legume proaspete,
flori proaspete, alimente congelate, produse
lactate, îngheţată, băuturi alcoolice şi
nealcoolice, tigari şi tutun, produse pentru
fumători, ziare, reviste şi articole de papetărie,
jucării mici, produse de toaletă şi produse
farmaceutice, produse de uz casnic, produse
de curăţare, bunuri mici electrice, înregistrări
audio şi/ sau video, inclusiv filme
cinematografice, jocuri video, permiţând
cumpărătorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate; difuzarea de materiale
publicitare; servicii de administrare şi
management a afacerii; furnizare de informaţii
pe internet în domeniul afacerilor; organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte
comerciale; contabilitate şi pregatirea de
extrase de cont - toate acestea referitoare la
achizitionarea şi achitarea carburanţilor pentru
vehicule şi serviciile conexe acestora; servicii
de comert on-line; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; consultanţă
în afaceri privind achiziţionarea de bunuri
pentru vânzare prin: staţii de service,
magazine, magazine situate în staţii de
alimentare cu combustibil a vehiculelor,
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fast-food-uri, brutării, cafenele, restaurante,
automate de vânzare; servicii de aprovizionare
pentru terţi, şi anume achiziţia de bunuri
pentru magazine de vânzare cu amănuntul;
servicii de gestiune a afacerilor comerciale
pentru staţiile de alimentare cu combustibil;
publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi
publicitare.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii
pentru vehicule, benzinării şi staţii GPL;
spălătorii auto; curăţarea, gresarea, şlefuirea şi
întreţinerea vehiculelor; staţii de service
pentru vehicule (realimentare cu carburant şi
întreţinere); vulcanizare şi reşapare pneuri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02723
(151) 15/04/2014
(732) M A N O L A C H E  S T E F A N

RAZVAN, Str. Grigore Tufescu nr.
10, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

trustul de presa VIATA ROMANILOR

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

16 Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste), articole
de birou, materiale publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de târguri şi
expoziţii în scop educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02725
(151) 15/04/2014
(732) S.C. QUARQ PROJECT S.R.L., Str.

Ion Urdăreanu nr. 1, bl. P29, sc. 1, et.
7, ap. 29, camera 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GTENERGY

(591) Culori revendicate:verde, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:011503; 260113;

270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporturi de
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02716
(151) 15/04/2014
(732) S.C. DECORATOR S.R.L., Str.

Mica nr. 13-21, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L. -
CAMELIA COSESCU, Str. Lungă nr.
270, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

Marcus Kron

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030102; 240101;

240120; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, inclusiv
vopsele pentru: lemn, metal, beton, tencuieli

minerale în interior şi exterior, vopsele în
dispersie precum şi lacuri, coloranţi,
impregnanţi, soluţii antimucegai şi preparate
biocide, uleiuri pentru tratarea lemnului.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; inclusiv
comercializare, vânzare on-line, servicii
export- import, lanţuri de magazine, cu
precădere pentru produse din clasa 2. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02726
(151) 15/04/2014
(732) S.C. D&D Consultants Grup S.R.L.,

Str. Aleea Ilioara, nr. 1, bl. PM29, sc.
B, ap. 37, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

psyence

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de consultanţă în afaceri în
domeniile marketing, publicitate, resurse
umane, procese de organizare.
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41 Servicii de testare şi evaluare educaţională;
servicii de consiliere scolară; servicii de
consultanţă educaţională; servicii de instruire,
formare, training, coaching.
44 Servicii de evaluare, testare şi consiliere
psihologică; servicii de evaluare a sănătăţii
mintale; servicii de evaluare clinică; servicii
de consiliere medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02727
(151) 15/04/2014
(732) S.C. PHP COMPANY S.R.L., Str.

Izlazului nr. 12, ap. 49, judeţul Cluj,
400655,  CLUJ -  NAPOCA
ROMANIA 

(540)

phprentacar
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Închirieri de maşini şi aparatură de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02728
(151) 15/04/2014
(732) DĂEANU VALENTIN EUGEN, Str.

Agricultori nr. 91, sector 2, 021484,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROMÂNIA ALTFEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Servicii de informare a publicului prin
difuzarea de declaraţii sau anunţuri cu caracter
de propagandă şi de instruire politică efectuată
prin orice mijloc de difuzare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02717
(151) 15/04/2014
(732) ASOCIATIA ESTE'N'EST, B-dul

Drumul Taberei, nr. 92, bl. C7, ap.
235, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CREEPY ANIMATION NIGHT

(591) Culori revendicate:negru, fuchsia

  
(531) Clasificare Viena:030524; 040505;

040514; 040521; 270502; 270504;
270509; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02718
(151) 15/04/2014
(732) S.C. D&D Consultants Grup S.R.L.,

Str. Aleea Ilioara, nr. 1, bl. PM29, sc.
B, ap. 37, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

pm pemeserie.ro Alege pentru tine.
Incepe cu incredere.

(531) Clasificare Viena:241725; 270502;
270512;  

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

35 Servicii de testare psihologica pentru
recrutarea, selecţia, reconversia şi dezvoltarea
personalului, servicii de testare psihologică
pentru consilierea, orientarea vocaţională şi
orientarea ocupaţională, servicii de
consultanţă ocupaţională, servicii de diagnoză
în organizaţii.
41 Servicii de consiliere în domeniul educaţiei
(inclusiv servicii de consiliere şi orientare
vocaţională), servicii de training pentru
dezvoltarea personalului.
44 Servicii medicale în domeniul psihologiei:
evaluare şi consiliere psihologică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02719
(151) 15/04/2014
(732) TEAMNET INTERNATIONAL

S.A., Splaiul Independenţei nr. 319G,
Clădirea Riverview House, et. 8,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

teamnet talent is nothing without
determination

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) si didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri si alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
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monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate sa satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02720
(151) 15/04/2014
(732) TEAMNET INTERNATIONAL

S.A., Splaiul Independenţei nr. 319G,
Clădirea Riverview House, et. 8,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

teamnet headmade technology

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) si didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri si alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate sa satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02721
(151) 15/04/2014
(732) S.C. D&D Consultants Grup S.R.L.,

Str. Aleea Ilioara, nr. 1, bl. PM29, sc.
B, ap. 37, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

parenting ROMANIA.RO pentru parinti
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de consiliere şi orientare
vocaţională, servicii de consiliere destinate
îmbunătăţirii performanţelor şcolare.
44 Servicii medicale în domeniul psihologiei:
evaluare şi consiliere psihologică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02709
(151) 15/04/2014
(732) S.C. BUSINESS INFORMATION

SYSTEMS (ALLEVO) S.R.L., Str.
Colţei nr. 23, sector 3, 030245,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Softuri pentru calculatoare, cu excepţia celor
legate de arhitectură, design sau imobiliare.

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice pentru
hardware şi software de computer; servicii de
creaţie şi cercetare pentru software de
computer; cu excepţia serviciilor referitoare la
arhitectură, design sau imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02710
(151) 15/04/2014
(732) S.C. SALTEX MOB S.R.L., Str. Sf.

Gheorghe nr. 20, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

DOMINO

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02711
(151) 15/04/2014
(732) VASILESCU LIA-OLGUŢA, Str.

Brazda lui Novac nr. 45, bl. A15, sc.
1, ap. 4, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

CRAIOLGUTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02712
(151) 15/04/2014
(732) BOSTAN SULEYMAN, Esti

h a r m a n l a r  s a k  n o .  3 ,  ,
ISTINYE/ISTANBUL TURCIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

AMBALAJ MARKET by estetik packing

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:241502; 241513;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02713
(151) 15/04/2014
(732) BOSTAN SULEYMAN, Esti

h a r m a n l a r  s a k  n o .  3 ,  ,
ISTINYE/ISTANBUL TURCIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

soo clean

(591) Culori revendicate:verde, bleu
  
(531) Clasificare Viena:011521; 050314;

270502; 270503; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02714
(151) 15/04/2014
(732) BOSTAN SULEYMAN, Esti

h a r m a n l a r  s a k  n o .  3 ,  ,
ISTINYE/ISTANBUL TURCIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

Nr 1 Pack
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde

închis, verde deschis

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260117;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02715
(151) 15/04/2014
(732) BOSTAN SULEYMAN, Esti

h a r m a n l a r  s a k  n o .  3 ,  ,
ISTINYE/ISTANBUL TURCIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

daspack

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270512;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile

nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02702
(151) 15/04/2014
(732) SAMFIR CHITU, Nr. 30, judeţul

Argeş ,  ,  SAT MIOARELE
ROMANIA 

(732) MARIA CORINA, Nr. 30, judeţul
Argeş ,  ,  SAT MIOARELE
ROMANIA 

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

(540)

DENTAL ONE we Iove your smile

 
(531) Clasificare Viena:260105; 270111;

270509; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
(solicitam protecţia pentru intreaga clasa de
servicii)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02703
(151) 15/04/2014
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

Buzoiani Iani nr. 14, sector 1, 011573,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BASMANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Jocuri pentru computer.
16 Produse din hârtie şi carton (cărţi, colecţie
de cărţi, reviste, almanah), materiale de
instruire sau învăţământ, pliante, broşuri. 
35 Servicii de editare şi redactare, publicitate,
constituire baze de date; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Producţie, protecţie şi distribuţie filme.
42 Crearea şi menţinere site-uri cu informaţii
pe internet şi informaţii online în legătură cu
jocurile.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02704
(151) 15/04/2014
(732) VENEZIA S.R.L., Str. Regina Maria

nr. 5, bl. J, parter, Judeţul Vâlcea,
240140, RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

VISION PHILOSOPHY

  

(531) Clasificare Viena:260701; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente optice; ochelari
(optică); ochelari de soare; rame de ochelari;
lentile de ochelari; tocuri pentru ochelari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02705
(151) 15/04/2014
(732) ASOCIAŢIA HEREDITAS, Str.

Meţianu nr. 9, ap. 8, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(540)

HEREDITAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02706
(151) 15/04/2014
(732) ASOCIAŢIA HEREDITAS, Str.

Meţianu nr. 9, ap. 8, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(540)

ARADOPOLIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02707
(151) 15/04/2014
(732) SOCIETATEA PROFESIONALA

NOTARIALA MENTOR, Str.
Polonă nr. 28-30, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A
NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA
Societate Profesionala Notariala Mentor

(591) Culori revendicate:albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:030702; 030716;

050320; 200701; 200702; 270113;
270501; 290104;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02708
(151) 15/04/2014
(732) S.C. MAGIC PARTY S.R.L., Str.

Elev Ştefănescu Ştefan nr. 8, bl. 464,
ap. 27, et. 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TZITZI-POC bucuria copiilor

(591) Culori revendicate:albastru, roz,
portocaliu, verde

  
(531) Clasificare Viena:030507; 030524;

040303; 270502; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜


