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Cereri Mărci publicate în data de 22.09.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06273
15/09/2014 S.C. DCS FAST LINK S.R.L. TRIP -TRAVEL INTERNET

PRESENTATION

2 M 2014
06274

15/09/2014 S.C. DCS FAST LINK S.R.L. TBS-TRAVEL BOOKING SYSTEM

3 M 2014
06275

15/09/2014 BADEA EMIL DAN Elixir Teleshop

4 M 2014
06276

15/09/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. O farmacie care te stie

5 M 2014
06277

15/09/2014 S.C. HELP NET FARMA S.A. Farmacia care te stie

6 M 2014
06278

15/09/2014 S.C. VIP MODELS & EVENTS
S.R.L.

the STORY every summer has a
story

7 M 2014
06279

15/09/2014 S.C. NATURALIA DIET S.R.L. NATURAL POTENT secretul regal
chinezesc din plante

8 M 2014
06280

15/09/2014 EDITURA SOLOMON S.R.L. Tax Magazine

9 M 2014
06281

15/09/2014 S.C. NATURALIA DIET S.R.L. NATURAL POTENT Supliment
alimentar

10 M 2014
06282

15/09/2014 S.C. NATURALIA DIET S.R.L. NATURALIA DIET CEAI
ANTIADIPOS CU GINSENG

11 M 2014
06283

15/09/2014 ACTIVE TEHNIC SECURITY
S.R.L.

ACTIV TEHNIC SECURITY

12 M 2014
06284

15/09/2014 MIHAI ALINA-MIHAELA Le Carrousel Pour Les Enfants

13 M 2014
06285

15/09/2014 PÎRVU CORNELIA FLORENTA CHATEAU MANTEY

14 M 2014
06286

15/09/2014 PÎRVU CORNELIA FLORENTA CHATEAU D'OR

15 M 2014
06287

15/09/2014 INFOLAMA S.R.L. PAGINI CLUJENE

16 M 2014
06288

15/09/2014 HCR S.R.L. DinoParc

17 M 2014
06289

15/09/2014 S.C. REFALCO DESIGN S.R.L. A AUVENT
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18 M 2014
06290

15/09/2014 S.C. BALANCE S.R.L. Romantic ART- Soluţia
evenimentelor REUŞITE!

19 M 2014
06292

15/09/2014 WEST INVEST S.R.L. LACIKONYHA

20 M 2014
06293

15/09/2014 WEST INVEST S.R.L. GYORI

21 M 2014
06294

15/09/2014 WEST INVEST S.R.L. DETKI

22 M 2014
06295

15/09/2014 S.C. MARIAM FOOD EUROPE
S.R.L.

NASER

23 M 2014
06296

15/09/2014 NATURAL NUTRITION
COSMETICS S.R.L.

NN NATURAL NUTRITION

24 M 2014
06298

15/09/2014 S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A. EX3 CONCEPT

25 M 2014
06299

15/09/2014 S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A. EX3 ESTETICA

26 M 2014
06300

15/09/2014 S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A. EX3 PERFORMANCE

27 M 2014
06301

15/09/2014 S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A. Excelenta la cub

28 M 2014
06302

15/09/2014 S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A. EX3

29 M 2014
06303

15/09/2014 OLTEANU G. MARIAN
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

YDILIC - CAREFULLY SELECTED
ROMANIAN WINES

30 M 2014
06305

15/09/2014 S.C. DIVROM INVEST
PARTENER S.A.

ROMANA RESIDENCE

31 M 2014
06306

15/09/2014 CĂŢEAN SILVIU NICOLAE
CĂŢEAN GEORGE AURELIAN
CĂŢEAN FLORIAN IOAN

Ferma Căţean Rotbav

32 M 2014
06307

15/09/2014 CĂŢEAN SILVIU NICOLAE
CĂŢEAN GEORGE AURELIAN
CĂŢEAN FLORIAN IOAN

FERMA CĂŢEAN ROTBAV

33 M 2014
06308

15/09/2014 S.C. BUSINESSMARK INVEST
S.R.L.

Business Mark

34 M 2014
06309

15/09/2014 S.C. BCR ASIGURARI DE
VIATA VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

BCR ASIGURARI DE VIATA -
PENTRU SIGURANTA FIECARUI
MOMENT AL VIETII TALE

35 M 2014
06310

15/09/2014 S.C. GILION DESIGN S.R.L. GiLiON
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36 M 2014
06311

15/09/2014 HALLA HOLDINGS
CORPORATION

37 M 2014
06312

15/09/2014 S.C. VINCON VRANCEA S.A. DOUA VORBE VINCON
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(210) M 2014 06273
(151) 15/09/2014
(732) S.C. DCS FAST LINK S.R.L., Str.

N. Titulescu nr. 2, bl. 2, ap. 7, Jud.
Olt, 230086, SLATINA ROMANIA 

(540)

TRIP -TRAVEL INTERNET                  
PRESENTATION

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

38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi dezvoltare software.
43 Servicii de rezervare de spatii de cazare
pentru turisti, oferite în special de brokeri sau
agenţii de voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06274
(151) 15/09/2014
(732) S.C. DCS FAST LINK S.R.L., Str.

N. Titulescu nr. 2, bl. 2, ap. 7, Jud.
Olt, 230086, SLATINA ROMANIA 

(540)

TBS-TRAVEL BOOKING SYSTEM

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

38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi dezvoltare software. 
43 Servicii de rezervare de spatii de cazare
pentru turisti, oferite în special de brokeri sau
agenţii de voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06275
(151) 15/09/2014
(732) BADEA EMIL DAN, Str. Studioului

nr. 2, bl. D, sc. C, ap. 1, judeţul Ilfov,
, BUFTEA ROMANIA 

(540)

Elixir Teleshop

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06276
(151) 15/09/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

O farmacie care te stie

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
daunatorilor; fungicide, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.
16 Publicaţii periodice, tiărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie,
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale;
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: medicamente, parafarmaceutice,
suplimente dietetice şi alimentare, produse
puericultură, alimente pentru sugari, articole
medicale şi ortopedice, cosmetice şi
parfumerie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, lanţ de magazine (farmacii).
38 Telecomunicaţii, transmiterea de emisiuni
radio şi spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06277
(151) 15/09/2014
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

Pictor Rosenthal, nr.14, et.2, ap.3,
cam. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Farmacia care te stie
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
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de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea daunatorilor;
fungicide, erbicide.
9 Casete luminoase, firme luminoase.
16 Publicaţii periodice, tiărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie,
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale;
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: medicamente, parafarmaceutice,
suplimente dietetice şi alimentare, produse
puericultură, alimente pentru sugari, articole
medicale şi ortopedice, cosmetice şi
parfumerie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, lanţ de magazine (farmacii).
38 Telecomunicaţii, transmiterea de emisiuni
radio şi spoturi publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06278
(151) 15/09/2014
(732) S.C. VIP MODELS & EVENTS

S.R.L., Str. Chiristigiilor nr. 4, bl.
P36C, sc. A, et. 7, ap. 25, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

the STORY every summer has a story

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 15/09/2014

7

(210) M 2014 06280
(151) 15/09/2014
(732) EDITURA SOLOMON S.R.L., Str.

Acumulatorului nr. 15, ap. 10, sector
1, 103245, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Tax Magazine

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

9 Revistă (publicaţie) electronică cu specific
ştiinţific şi tehnologic.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06300
(151) 15/09/2014
(732) S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 169 A, Clădirea B,
et. 7-8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EX3 PERFORMANCE

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

1 Produse chimice destinate industriei;
produse chimice pentru conservarea şi
impermeabilizarea cimentului.
19 Beton, ciment, clincher, componente şi
aditivi pentru materialele de construcţii; asfalt,
smoală, bitum.
35 Publicitate. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06301
(151) 15/09/2014
(732) S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 169 A, Clădirea B,
et. 7-8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Excelenta la cub

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

1 Produse chimice destinate industriei;
produse chimice pentru conservarea şi
impermeabilizarea cimentului.
19 Beton, ciment, clincher, componente şi
aditivi pentru materialele de construcţii; asfalt,
smoală, bitum.
35 Publicitate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06302
(151) 15/09/2014
(732) S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 169 A, Clădirea B,
et. 7-8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EX3

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

1 Produse chimice destinate industriei;
produse chimice pentru conservarea şi
impermeabilizarea cimentului.
19 Beton, ciment, clincher, componente şi
aditivi pentru materialele de construcţii;
asfalt, smoală, bitum.
35 Publicitate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06303
(151) 15/09/2014
(732) O L T E A N U  G .  M A R I A N

P E R S O A N Ă  F I Z I C Ă
AUTORIZATĂ, Str. Sf. Ilie nr. 95,
judeţul Iaşi, , VISAN ROMANIA 

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

(540)

YDILIC - CAREFULLY SELECTED
ROMANIAN WINES

(531) Clasificare Viena:270315; 270502;
270504;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06279
(151) 15/09/2014
(732) S.C. NATURALIA DIET S.R.L.,

Str. Gaveni, bl. B9, ap. 27, Jud. Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

NATURAL POTENT secretul regal
chinezesc din plante
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06305
(151) 15/09/2014
(732) S . C .  D I V R O M  I N V E S T

PARTENER S.A., Calea Romanilor
nr. 17-19, judeţul Arad, 310119,
ARAD ROMANIA 

(540)

ROMANA RESIDENCE

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

37 Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii); construcţii civile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06306
(151) 15/09/2014
(732) CĂŢEAN SILVIU NICOLAE,

Comuna Feldioara nr. 137, judeţul
Braşov, , ROTBAV ROMANIA 

(732) CĂŢEAN GEORGE AURELIAN,
Comuna Feldioara nr. 137, judeţul
Braşov, , ROTBAV ROMANIA 

(732) CĂŢEAN FLORIAN IOAN,
Comuna Feldioara nr. 137, judeţul
Braşov, , ROTBAV ROMANIA 

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

(540)

Ferma Căţean Rotbav

(591) Culori revendicate:alb, crem, ocru,
maro

(531) Clasificare Viena:020721; 061913;
090110; 250119; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a

mărfurilor.
40 Prelucrarea materialelor.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06307
(151) 15/09/2014
(732) CĂŢEAN SILVIU NICOLAE,

Comuna Feldioara nr. 137, judeţul
Braşov, , ROTBAV ROMANIA 

(732) CĂŢEAN GEORGE AURELIAN,
Comuna Feldioara nr. 137, judeţul
Braşov, , ROTBAV ROMANIA 

(732) CĂŢEAN FLORIAN IOAN,
Comuna Feldioara nr. 137, judeţul
Braşov, , ROTBAV ROMANIA 

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

(540)

FERMA CĂŢEAN ROTBAV

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
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40 Prelucrarea materialelor.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06308
(151) 15/09/2014
(732) S.C. BUSINESSMARK INVEST

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 8, bl. 2A, et.
8, ap. 50, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Business Mark

(591) Culori revendicate:gri închis, violet

  
(531) Clasificare Viena:090313; 270501;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06309
(151) 15/09/2014
(732) S.C. BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 2, 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BCR ASIGURARI DE VIATA -
PENTRU SIGURANTA FIECARUI
MOMENT AL VIETII TALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06310
(151) 15/09/2014
(732) S.C. GILION DESIGN S.R.L., Bd.

Magheru nr. 32-36, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

GiLiON

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale neinduse în alte dase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse, în
special a celor din clasele 18 şi 25 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
40 Prelucrarea materialelor. servicii de
croitorie, modificarea articolelor de
îmbrăcămite; aplicarea finisajelor la textile,
aplicarea broderiei.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
design vestimentar; creaţii de modă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06311
(151) 15/09/2014
(732) H A L L A  H O L D I N G S

CORPORATION, Giheungdanji-ro,
nr. 46, Giheung-gu, Yongin-si, ,
Gyeonggi-do REPUBLICA COREEA

(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:011523; 150113;

260106; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Cil indru principal  de frână ;
servomecanisme (booster); etriere de frână;
tamburi de frână; sistem antiblocare a
frânelor; sistem de control al tracţiunii;
sistemul programului de stabilitate
electronică; saboţi de frână; direcţie acţionată
electronic; casete de direcţie; coloană de
direcţie; garnituri de etanşare universale
pentru direcţie; sisteme de suspensie cu aer;
suspensie controlată electronic; amortizoare
de şocuri; arc de amortizoare; coloane de
suspensie (lonjeroane); amortizoare şi arcuri
cu gaz (gaz spring); modul de suspensii; air
bag-uri; claxoane; alarme de mansarier pentru
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vehicule; biciclete tandem; motorete; cutii de
viteze pentru automobile; dispozitive anti-furt
pentru automobile; motoare electrice pentru
automobile; jante pentru roţi pentru
automobile; cartere pentru componente de
automobile (altele decât cele pentru motoare);
mecanisme de ambreiaj pentru automobile;
convertizoare de cuplu pentru automobile;
biciclete de cicloturism; biciclete şi vehicule
pe două roţi (cycles); piese şi accesorii pentru
biciclete şi vehicule pe două roţi (cycles);
angrenaje pentru biciclete şi vehicule pe două
roţi (cycles); jante pentru roţi de biciclete şi
vehicule pe două roţi; motoare pentru
biciclete şi vehicule pe două roţi; roţi pentru
motociclete; spiţe de biciclete şi vehicule pe
două roţi; stative pentru biciclete şi vehicule
pe două roţi; manivele pentru biciclete şi
vehicule pe două roţi; cadre pentru biciclete şi
vehicule pe două roţi; ghidoane pentru
biciclete şi vehicule pe două roţi; butuci de
roată pentru biciclete şi vehicule pe două roţi;
biciclete de livrare; vehicule cu motor pe
două roţi; biciclete; jante biciclete; roţi de
biciclete/vehicule pe două roţi; spiţe pentru
biciclete; cadre (pentru transport de bagaje)
(pentru biciclete); stative pentru biciclete;
cadre pentru biciclete; ghidoane pentru
biciclete; piese şi accesorii pentru biciclete.
35 Agenţii de import-export, procesare
administrativă de comenzi de cumpărare;
servicii de comerţ cu ridicata de congelatoare
(freezers); servicii de comerţ cu amănuntul
pentru aparate de încălzire cu apă caldă;
servicii de comerţ cu ridicata pentru
automobile; servicii de intermediere
comercială în domeniul bicicletelor; servicii
de vânzare cu amănuntul pentru anvelope
(pneuri) şi tuburi; servicii de comerţ cu
ridicata pentru substanţe care împiedică
îngheţarea; servicii de vânzare cu amănuntul
pentru combustibili lichizi; servicii de

intermediere comercială în domeniul pieselor
de vehicule; servicii de intermediere
comercială în domeniul articolelor de
vehicule; servicii de intermediere comercială
în domeniul reînnoirii pieselor vehiculelor;
agenţii de comert; consultanţă referitoare la
comerţ; brokeraj comercial; oferta de servicii
(comerţ).
36 Brokeraj vamal.
37 Instalare şi reparare aparate de aer
condiţionat; instalare şi reparare echipamente
de încălzire, instalare şi reparare echipament
de răcire, asistenţă în caz de pană a
vehiculelor (reparaţii); gresarea vehiculelor;
întreţinere şi reparare de automobile; reparare
de biciclete; reparare generatoare; furnizarea
de maşini operate cu monede pentru spălarea
vehiculelor; închiriere de aparate de spălat
vehicule; servicii de spălare vehicule; servicii
de lustruire vehicule; tratament anti-rugină
pentru vehicule; spălare vehicule; curăţare
vehicule; servicii de curăţare şi de spălare
automobile.
40 Servicii de tuning de autoturisme;
decorarea autoturismelor (inscripţionări).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06312
(151) 15/09/2014
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

DOUA VORBE VINCON

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06281
(151) 15/09/2014
(732) S.C. NATURALIA DIET S.R.L.,

Str. Gaveni, bl. B9, ap. 27, Jud. Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

NATURAL POTENT Supliment
alimentar

(531) Clasificare Viena:020101; 020102;
020108; 040303; 040325; 250119;
270501; 2803;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06282
(151) 15/09/2014
(732) S.C. NATURALIA DIET S.R.L.,

Str. Gaveni, bl. B9, ap. 27, Jud. Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

NATURALIA DIET CEAI          
ANTIADIPOS CU GINSENG

(531) Clasificare Viena:020104; 020117;
020304; 020309; 020317; 050516;
050519; 250119; 270501; 2803;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clientilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum

şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială ,  crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06287
(151) 15/09/2014
(732) INFOLAMA S.R.L., Str. Caisului nr.

36, judeţul Cluj, 400489, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

PAGINI CLUJENE
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;

160317; 270501;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06288
(151) 15/09/2014
(732) HCR S.R.L., Str Varadi Jozsef nr. 17,

judeţul Covasna, 520005, SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

DinoParc

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografice, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor:
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi: adezivi folosiţi în
industrie.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginiii;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; automate de vânzare şi mecanice
pentru aparate care funcţioneaza cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
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, inlocuitor ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipient de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase. 
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, copci; ace şi ace cu gămălie; flori
artificale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06289
(151) 15/09/2014
(732) S.C. REFALCO DESIGN S.R.L.,

Str. Constantin Langa nr. 70, judeţul
Iaşi, *, MIROSLAVA ROMANIA 

(540)

A AUVENT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270521;

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

clase:
6 Acoperişuri metalice, învelitori metalice
pentru acoperişuri, materiale de construcţii
metalice, ţevi metalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06290
(151) 15/09/2014
(732) S.C. BALANCE S.R.L., Str.

Gheorghe Doja, nr. 55, Jud. Mureş, ,
SÎNGEORGIU DE PĂDURE
ROMANIA 

(540)

Romantic ART- Soluţia evenimentelor
REUŞITE!

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

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020109;

020308; 020716; 241713; 260409;
260414; 270524; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06292
(151) 15/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

LACIKONYHA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06293
(151) 15/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

GYORI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06294
(151) 15/09/2014
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

DETKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06295
(151) 15/09/2014
(732) S.C. MARIAM FOOD EUROPE

S.R.L., B-dul Ion Mihalache (fost Bd.
1 Mai ) nr. 325, bl. 19, sc. A, et. 2, ap.
10, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NASER

(591) Culori revendicate:roşu, grena, galben

  
(531) Clasificare Viena:100102; 260205;

260207; 270508; 270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06296
(151) 15/09/2014
(732) N A T U R A L  N U T R I T I O N

COSMETICS S.R.L., Şos. Sălaj nr.
245, sector 5, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NN NATURAL NUTRITION

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

270504; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06298
(151) 15/09/2014
(732) S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 169 A, Clădirea B,
et. 7-8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EX3 CONCEPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei;
produse chimice pentru conservarea şi
impermeabilizarea cimentului.
19 Beton, ciment, clincher, componente şi
aditivi pentru materialele de construcţii; asfalt,
smoală, bitum.
35 Publicitate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06299
(151) 15/09/2014
(732) S.C. HOLCIM ROMÂNIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 169 A, Clădirea B,
et. 7-8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

EX3 ESTETICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei;
produse chimice pentru conservarea şi
impermeabilizarea cimentului.
19 Beton, ciment, clincher, componente şi
aditivi pentru materialele de construcţii;
asfalt, smoală, bitum.
35 Publicitate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06283
(151) 15/09/2014
(732) ACTIVE TEHNIC SECURITY

S.R.L., Str. Dunavat nr. 11, bl. 51A,
sc. E, et. 3, ap. 80, camera 1, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTIV TEHNIC SECURITY

  (531) Clasificare Viena:010103; 030701;
030716; 260302; 260313; 260315;
260318; 260322;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06284
(151) 15/09/2014
(732) MIHAI ALINA-MIHAELA, Aleea

Meseriaşilor nr. 5, bl. C80, sc. 1, et. 1,
ap. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Le Carrousel Pour Les Enfants

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06285
(151) 15/09/2014
(732) PÎRVU CORNELIA FLORENTA,

Str. Ion Brezoianu nr. 9, et. 5, ap. 20,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHATEAU MANTEY

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor. 
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06286
(151) 15/09/2014
(732) PÎRVU CORNELIA FLORENTA,

Str. Ion Brezoianu nr. 9, et. 5, ap. 20,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHATEAU D'OR

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

(210) M 2014 05589
(151) 15/09/2014
(732) S.C. EDU TRAINING S.R.L., Str.

Valea Oltului nr. 141, cam. 5, sector 6,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Raftul cu jocuri

(591) Culori revendicate:roÕu, portocaliu,

albastru, verde, maro, mov 

 (531) Clasificare Viena:261113; 270113;
270511; 290115;  

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

35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

Se scoate de la publicare cererea de inregistrare  de mai sus, publicat| în data de
15/09/2014 .



ERATĂ 1

Referitor la dep. M 2014/06207 înregistrat în data de
10/09/2014, publicat in data de 17/09/2014, dintr-o eroare a fost
publicat fara clasa 41 - Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

                                         E R A T Ă 2

         Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2014/6231, înregistrată în data de 11.09.2014 şi publicată în data
de 18.09.2014, deoarece taxa de publicare şi înregistrare a fost
achitată eronat (CUI-UL a fost trecut greşit).



ERATA 3

La depozitele M 2014/06255-06256 publicate în data de 19.07.2014, dintr-o eroare a fost omis 
al doilea solicitant : Brad Ion, Bucuresti, sector 3, Calea Calarasi nr. 300, bl. S20, sc.1, et. 6, ap. 24 


