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Cereri Mărci publicate în 25.11.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07738
18/11/2014 RADUTA DORU interesting times bureau SLOW

TRAVEL FOR FAST PEOPLE

2 M 2014
07823

18/11/2014 S.C. METROPOLITAN
MAXPRESS PUBLICITATE
S.R.L.

Maxpres.ro

3 M 2014
07824

18/11/2014 S.C. METROPOLITAN
MAXPRESS PUBLICITATE
S.R.L.

MAXPRESS ADV

4 M 2014
07825

18/11/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Tu faci viitorul

5 M 2014
07826

18/11/2014 PALEOLOGU THEODOR CASA PALEOLOGU STUDII
UMANISTE ŞI DIPLOMATICE

6 M 2014
07827

18/11/2014 S.C. KUBO ICE CREAM
COMPANY S.R.L.

AMICII Delice

7 M 2014
07828

18/11/2014 IONESCU GEORGE CIPRIAN RABATH

8 M 2014
07829

18/11/2014 S.C. VALTEC PREMIUM
LUBRICANTS S.R.L.

HERZKRAFT

9 M 2014
07830

18/11/2014 S.C. MUCH MORE MARKET SL IADA

10 M 2014
07831

18/11/2014 S.C. DD PROMOTERM S.R.L. AVANT'SYS

11 M 2014
07832

18/11/2014 S.C. QUALITY KEY GRUP
S.R.L.

KUALITA

12 M 2014
07833

18/11/2014 MANISOR CEZARINA IOANA PARTIDUL SOCIAL-LIBERAL

13 M 2014
07834

18/11/2014 DINU ANA PUNTA PHARM

14 M 2014
07835

18/11/2014 TOTAL ALIMENTOS S/A TOTAL CATLICIOUS

15 M 2014
07837

18/11/2014 TOTAL ALIMENTOS S/A TOTAL DOGLICIOUS

16 M 2014
07838

18/11/2014 S.C. ORIGO SHOP S.R.L. ORIGO

17 M 2014
07839

18/11/2014 S.C. STEAM COFFEE S.R.L. STEAM COFFEE SHOP

18 M 2014
07840

18/11/2014 MAVRODINESCU FLORIN
RAZVAN

IMPERIUM by M
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19 M 2014
07841

18/11/2014 CIECH TRADEMARKS Spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia
COMPANIE

Ciech

20 M 2014
07842

18/11/2014 S.C. NATURAL FIBERS S.R.L. FIBEREE

21 M 2014
07843

18/11/2014 CRACIUN CRISTINA ELENA CLOVER

22 M 2014
07844

18/11/2014 S.C. TOP GUN SECURITY
S.R.L.

TOP GUN SECURITY TGS

23 M 2014
07845

18/11/2014 CONSTANTIN CRISTIAN Imperial Tattoo PREMIUM INK

24 M 2014
07846

18/11/2014 DUMITRU VICTOR VALENTIN TOTAL CONTABILITATE

25 M 2014
07847

18/11/2014 S.C. ICD REAL ESTATE
DEVELOPMENT S.R.L.

O-ZONE

26 M 2014
07848

18/11/2014 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

PASTILA DE A DOUA ZI

27 M 2014
07849

18/11/2014 SOMANESCU MIHAIL Definite Rock

28 M 2014
07850

18/11/2014 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

COMPRIMATUL DE A DOUA ZI

29 M 2014
07851

18/11/2014 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

CAPSULA DE A DOUA ZI

30 M 2014
07852

18/11/2014 FENECHIU MARILENA LILIANA MONTIAGO

31 M 2014
07853

18/11/2014 S.C. COSTA CAFFE S.R.L. bobcaffe

32 M 2014
07854

18/11/2014 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

www.fasconal.ro

33 M 2014
07861

18/11/2014 DANCOS SECURITY S.R.L. DANCOS SECURITY

34 M 2014
07863

18/11/2014 MEZON BEE S.R.L. BIONYA naturally you

35 M 2014
07864

18/11/2014 WENCZ MARIANA FEMIS DETOX

36 M 2014
07865

18/11/2014 MEZON BEE S.R.L. eu bio Alegerea ta naturală

37 M 2014
07866

18/11/2014 ANDRAS ZOLTAN-GABOR
DERMENGIU CAROL-ADRIAN
MARIN-VLĂSCEANU
CRISTINA-MARIANA

JAZZAPPELLA
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(210) M 2014 07738
(151) 18/11/2014
(732) RADUTA DORU, Str. Ştefan

Mihăileanu, nr. 38, ap. 4, et. 2, sector
2, 024024, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

interesting times bureau SLOW
TRAVEL FOR FAST PEOPLE

(591) Culori revendicate:verde, negru
 (531) Clasificare Viena:031107; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizarea şi coordonarea de tururi în
scop turistic; organizarea de tururi ale
oraşelor; organizarea de tururi cu autobuzul;
servicii pentru organizare de tururi; servicii de
ghizi de turism; servicii specifice agenţiilor de
turism şi servicii de rezervări; agenţie de
turism; servicii de turism.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07823
(151) 18/11/2014
(732) S . C .  M E T R O P O L I T A N

MAXPRESS PUBLICITATE
S.R.L., Str. Anton Bacalbaşa nr. 1, bl.
26, sc. 2, et. 1, ap. 20, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Maxpres.ro

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

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07845
(151) 18/11/2014
(732) CONSTANTIN CRISTIAN, str. 9

Mai, nr. 6, bl. 23A, sc. 2, et. 2, ap. 67,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Imperial Tattoo PREMIUM INK
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(531) Clasificare Viena:240905; 240916;
250113; 270502; 270507;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07846
(151) 18/11/2014
(732) DUMITRU VICTOR VALENTIN,

Bd. I.C. Brătianu nr. 63, bl. 29B, sc.
B, ap. 37, judeţul Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

TOTAL CONTABILITATE

(591) Culori revendicate:gri închis, albastru
(531) Clasificare Viena:010501; 010515;

010523; 270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07847
(151) 18/11/2014
(732) S.C. ICD REAL ESTATE

DEVELOPMENT S.R.L., Str. 13
Septembrie nr. 126A, bl. P43, sc. 1,
ap. 4, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

O-ZONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07848
(151) 18/11/2014
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

PASTILA DE A DOUA ZI

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice şi suplimente
alimentare, plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
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erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniul de
activitate (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate inclusiv prin
pagina web pentru produsele din domeniul de
activitate al societăţii; servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07824
(151) 18/11/2014
(732) S . C .  M E T R O P O L I T A N

MAXPRESS PUBLICITATE
S.R.L., Str. Anton Bacalbaşa nr. 1, bl.
26, sc. 2, et. 1, ap. 20, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAXPRESS ADV

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07849
(151) 18/11/2014
(732) SOMANESCU MIHAIL, Str. Valea

lui Mihai nr. 2, bl. A3, sc. D, ap. 48, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Definite Rock

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07850
(151) 18/11/2014
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

COMPRIMATUL DE A DOUA ZI

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice şi suplimente
alimentare, plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
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erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniul de
activitate (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate inclusiv prin
pagina web pentru produsele din domeniul de
activitate al societăţii; servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07851
(151) 18/11/2014
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

CAPSULA DE A DOUA ZI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice şi suplimente
alimentare, plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniul de
activitate (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le

cumpere comod; publicitate inclusiv prin
pagina web pentru produsele din domeniul de
activitate al societăţii; servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07852
(151) 18/11/2014
(732) F E N E C H I U  M A R I L E N A

LILIANA, Str. Ciurchi nr. 82, bl. D6,
sc. A, et. 2, ap. 10, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

MONTIAGO

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;  
(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. 
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 18.11.2014

7

umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07853
(151) 18/11/2014
(732) S.C. COSTA CAFFE S.R.L., Calea

Vitan nr. 242, Corp C2, CT3, Camera
8B, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bobcaffe

(531) Clasificare Viena:050701; 270311;
270509;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf

de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07854
(151) 18/11/2014
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

www.fasconal.ro

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice şi suplimente
alimentare, plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniul de
activitate (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate inclusiv prin
pagina web pentru produsele din domeniul de
activitate al societăţii; servicii de
import-export.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07825
(151) 18/11/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Tu faci viitorul

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru

iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoarea automate (maşini de vânzare)
şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
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medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ciasornicarie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
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); caracter
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţ i i

transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocratiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07826
(151) 18/11/2014
(732) PALEOLOGU THEODOR, Str.

Armenească nr. 34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA PALEOLOGU STUDII
UMANISTE ŞI DIPLOMATICE

 
(531) Clasificare Viena:070110; 070125;

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

clase:
16 Almanahuri, albume, broşuri, semne de
cărţi, cărţi, cutii de carton sau hârtie,
calendare, cataloage, coperte, dosare pentru
documente suporturi de documente, plicuri,
dosare, fluturaşi, bibliorafturi, manuale,
reviste, carneţele, carnete de scris, creioane,
stilouri publicaţii periodice, postere, tipărituri,
articole pentru şcoală, postere, publicaţii
imprimate, papetărie, articole pentru şcoală,
materiale didactice, hârtie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07863
(151) 18/11/2014
(732) MEZON BEE S.R.L., Str. Revoluţiei

Din 22 Decembrie 1989, nr. 41, bl.
SNC, et. 2, ap. 32, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

BIONYA naturally you

  
(531) Clasificare Viena:050506; 050515;

050520; 270502; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vanzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse de curăţenie bio şi naturale, produse
de îngrijire personală bio şi naturale, produse
alimentare bio şi naturale, băuturi bio şi
naturale, articole de îmbrăcăminte din fibre
naturale; prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste

produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.
39 Transport, ambalare şi depozitarea de
mărfuri; livrare de mărfuri; livrare de cadouri
şi coşuri cadou cu obiecte selectate pentru o
ocazie sau un motiv special; organizarea de
livrări şi livrare de cadouri şi coşuri cadou;
livrarea de mărfuri prin corespondenţă,
livrarea de mărfuri prin comandă plasată prin
mijloace online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07834
(151) 18/11/2014
(732) DINU ANA, Bld. Independenţei nr.

81, bl. D3, sc. C, ap. 40, Jud.
Constanţa, , MEDGIDIA ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

PUNTA PHARM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07865
(151) 18/11/2014
(732) MEZON BEE S.R.L., Str. Revoluţiei

Din 22 Decembrie 1989, nr. 41, bl.
SNC, et. 2, ap. 32, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

eu bio Alegerea ta naturală

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020914;

020915; 050313; 050314; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vanzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse de curăţenie bio şi naturale, produse
de îngrijire personală bio şi naturale, produse
alimentare bio şi naturale, băuturi bio şi
naturale, articole de îmbrăcăminte din fibre
naturale; prezentarea pentru vanzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
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produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă comercială;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine.
39 Transport, ambalare, depozitare şi
distribuţie şi de mărfuri; livrare de mărfuri;
livrare de cadouri şi coşuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special;
organizarea de livrări şi livrare de cadouri şi
coşuri cadou; livrarea de mărfuri prin
corespondenţă, livrarea de mărfuri prin
comanda plasată prin mijloace online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07827
(151) 18/11/2014
(732) S.C. KUBO ICE CREAM

COMPANY S.R.L., Str. Dumbravei
nr. 5, Jud. Neamţ, 610202, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

AMICII Delice

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black C), roşu (pantone 485 C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
29 Mâncăruri preparate conţinând carne şi/sau
legume, inclusiv sarmale.
30 Mâncăruri preparate conţinând în principal
orez, dar şi cu carne, peşte, ciuperci sau
legume.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07835
(151) 18/11/2014
(732) TOTAL ALIMENTOS S/A, Rodovia

Fernao Dias, Km 755, 037410-000,
TRES CORACOES/MG BRAZILIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TOTAL CATLICIOUS

  
(531) Clasificare Viena:011511; 011521;

270502; 270512; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07828
(151) 18/11/2014
(732) IONESCU GEORGE CIPRIAN,

Intr. Dridu nr. 7, bl. F13, sc. D, et. 7,
ap. 150, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RABATH

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07861
(151) 18/11/2014
(732) DANCOS SECURITY S.R.L., Str.

Coasta Campului, nr. 277, Jud. Argeş,
, ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

DANCOS SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
gri

(531) Clasificare Viena:020102; 020116;
260104; 260114; 260121; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07864
(151) 18/11/2014
(732) WENCZ MARIANA, Str. Speranţei

nr. 21, Comuna Corbeanca, Judeţul
Ilfov, , SAT CORBEANCA
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)

FEMIS DETOX

(591) Culori revendicate:roz (pantone 214),
albastru (pantone 2447)

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290112;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; suplimente
nutritive; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale; preparate şi suplimente
antioxidante; preparate şi substanţe de
detoxifiere; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; remedii
naturale (produse farmaceutice); produse
pentru distrugerea daunătorilor; fungicide,
erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07829
(151) 18/11/2014
(732) S.C. VALTEC PREMIUM

LUBRICANTS S.R.L., Str. Odăii nr.
105-107, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

HERZKRAFT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
închis

(531) Clasificare Viena:241521; 270501;
270521; 290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07837
(151) 18/11/2014
(732) TOTAL ALIMENTOS S/A, Rodovia

Fernao Dias, Km 755, 037410-000,
TRES CORACOES/MG BRAZILIA

(740) POPESCU CRISTIAN VIRGIL, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, ap.
103, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TOTAL DOGLICIOUS

  
(531) Clasificare Viena:011511; 011521;

270501; 270502; 270512; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07866
(151) 18/11/2014
(732) ANDRAS ZOLTAN-GABOR, Str.

Ştirbei Vodă, nr. 22, et. 3, sector 1,
010112, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DERMENGIU CAROL-ADRIAN,
B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 80, bl.
135, sc. 1, et. 5, ap. 13, sector 5,
050884, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) M A R I N - V L Ă S C E A N U
CRISTINA-MARIANA, Str. Gării,
nr. 47, Jud. Dâmboviţa, 135500, TITU
ROMANIA 

(740) PRI INTELLLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Basculei nr. 20A, judetul
Ilfov MOGOSOAIA

(540)

JAZZAPPELLA

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270522; 270524;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de o trupă
de muzică; producţie şi înregistrări de muzică;
producţie de materiale muzicale într-un studio
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de înregistrare; prezentare de concerte
muzicale; reprezentaţii de muzică live;
educaţie muzicală, formare muzicală, editare
muzicală; organizarea de evenimente şi
spectacole muzicale; servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale; servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07830
(151) 18/11/2014
(732) S.C. MUCH MORE MARKET SL,

Calle Principe de Vergara, num 99,
Planta BJ, Puerta AB, 28006,
MADRID SPANIA 

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

(540)

IADA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07831
(151) 18/11/2014
(732) S.C. DD PROMOTERM S.R.L., Str.

C. A. Rosetti nr. 14, et. 2, ap. 6, sector
1, 010284, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

AVANT'SYS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
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; software de
calculator (programe).
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice.
35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07838
(151) 18/11/2014
(732) S.C. ORIGO SHOP S.R.L., Str.

Lipscani nr. 9, sector 5, 050071,
BUCUREŞTI 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 BUCUREŞTI

(540)

ORIGO

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07839
(151) 18/11/2014
(732) S.C. STEAM COFFEE S.R.L., Str.

Matei Basarab nr. 70 bl. L112A, sc. C,
et. 2, ap. 18, sector 3, , BUCUREŞTI
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 BUCUREŞTI

(540)

STEAM COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena:011511; 011521;
261107; 270501; 270507;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07832
(151) 18/11/2014
(732) S.C. QUALITY KEY GRUP S.R.L.,

Aleea Barajul Dunării nr. 3, bl. M35,
sc. 1, et. 9, ap. 37, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

KUALITA

(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07840
(151) 18/11/2014
(732) MAVRODINESCU FLORIN

RAZVAN, Str. Radu Negru nr. 8, bl.
39, sc. 3, ap. 43, judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

IMPERIUM by M

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07841
(151) 18/11/2014
(732) CIECH TRADEMARKS Spolka z

ograniczona odpowiedzialnoscia
COMPANIE, Str. ul. Pulawska nr.
182,, 02-670, Warszawa POLONIA 

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

(540)

Ciech

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:260402; 260416;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe şi
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fotografie, ca şi în agricultură şi silvicultură;
sare gema, sare în stare brută, sare folosită în
industrie; sodă calcinată densă, soda calcinată
uşoară, glazuri de uz industrial, silicaţi, silicaţi
de sodium lustruit, silicaţi de potasiu lustruit,
bicarbonat de sodium, amoniac, amoniu,
clorură de amoniu, răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Cretă cosmetică; săruri de baie cu excepţia
celor de uz medical, săruri pentru înălbire;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; sodă caustică, hidroxid
de sodium (de curăţare).
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrefianţi;
produse pentru absorţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili şi material pentru
iluminat; lumânări şi fitiluri.
5 Produse alimentare dietetice şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical;
dezinfectanţi; produse agrochimice (cu
excepţia îngrăşămintelor chimice), produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide;
erbicide; insecticide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale şi care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice în
formă extrudată pentru folosire în fabricare;
materiale de ambalare, etanşare, materiale
izolante; ţevi flexibile nemetalice.
21 Ampule şi recipiente confecţionate din
sticlă; borcane; dopuri de sticlă; boluri de

sticlă; sticle; fibră de sticlă, de alt tip decât
pentru izolaţie sau pentru uz textil; figurine şi
statuete confecţionate din sticlă; lână de sticlă
(glass wool) şi vată de sticlă (glass wadding)
altele decât pentru scopul de izolare;
mozaicuri din sticlă, nu pentru construcţii;
produse semifabricate în special silice topită
(fused silica) alta decât pentru construcţii;
sticlă emailată; sticlă opală.
30 Regruparea în folosul terţilor a unei
varietăţi de produse permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere convenabil aceste bunuri,
incluziv prin mijloacele de vânzare cu
ridicata, cataloage de vânzare prin
corespondenţă, în vânzările directe şi prin
internet pentru produse chimice, semiproduse,
combustibili şi produse derivate; promovarea
vânzărilor (pentru alţii), servicii de agenţii
pentru aranjarea în domeniul afacerilor
comerciale, consultanţă în afaceri, servicii de
agenţii de import şi export, servicii de
cercetări în domeniul afacerilor comerciale,
consultanţă pentru conducerea afacerilor
comerciale.
39 Servicii de transport rutier cu folosirea
vehiculelor universale şi specializate, servicii
în domeniul transportului prin conducte,
servicii de depozitare, servicii de stocare,
servicii de reîncărcare, servicii de distribuire
a energiei electrice, servicii de distribuire a
căldurii, servicii de alimentare cu apă, servicii
de distribuire a apei.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; servicii
referitoare la performanţa de analize chimice;
servicii de cercetare pentru industria chimică;
servicii de consultanţă referitoare la protecţia
mediului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07833
(151) 18/11/2014
(732) MANISOR CEZARINA IOANA,

Str. Ion Mihalache nr. 106, bl. 84, ap.
9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL SOCIAL-LIBERAL

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07842
(151) 18/11/2014
(732) S.C. NATURAL FIBERS S.R.L.,

Str. Haiducului nr. 3A, judeţul Cluj,
400040, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

FIBEREE

(591) Culori revendicate:verde deschis
(531) Clasificare Viena:240701; 240723;

261113; 270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07843
(151) 18/11/2014
(732) CRACIUN CRISTINA ELENA, Str.

Mare nr. 87, judeţul Buzău, 127410,
PADINA ROMANIA 

(540)

CLOVER

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

(531) Clasificare Viena:050306; 241521;
270502; 270509; 290113;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07844
(151) 18/11/2014
(732) S.C. TOP GUN SECURITY S.R.L.,

Str. Luceafărului nr. 9, Corp B, parter,
ap. 1+2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOP GUN SECURITY TGS

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜


