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Cereri M|rci publicate în data de 28/10/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05569
21/10/2014 S.C. VIRMAR COM S.R.L. OÚET de Buz|u

2 M 2014
06750

21/10/2014 SULU ANA ELAEIS

3 M 2014
07181

21/10/2014 S.C. BIOFARM S.A. GripCARE

4 M 2014
07182

21/10/2014 S.C. BIOFARM S.A. GRIPOFREE

5 M 2014
07183

21/10/2014 S.C. BIOFARM S.A. GRIPOKEY

6 M 2014
07184

21/10/2014 S.C. BIOFARM S.A. HERBAFLU

7 M 2014
07185

21/10/2014 S.C. BIOFARM S.A. GripoFLU

8 M 2014
07186

21/10/2014 VODAFONE ROMÂNIA S.A. VorbiNet

9 M 2014
07188

21/10/2014 S.C. MAGIE DU CHOCOLAT
S.R.L.

SAVEUR FINE TREATS

10 M 2014
07189

21/10/2014 HELPIE SERVICES S.R.L. Helpie Alege fericirea

11 M 2014
07190

21/10/2014 S.C. TINT S.R.L. T Teleferic GRAND HOTEL

12 M 2014
07191

21/10/2014 DICIANU ANDREEA GALLERIA BELLE ARTE

13 M 2014
07192

21/10/2014 VASILESCU LAWRENTZIA
BEATRICE DENISA

DENISSE

14 M 2014
07193

21/10/2014 S.C. EMPIRE MUSIC
MANAGEMENT S.R.L.

BROMANIA

15 M 2014
07194

21/10/2014 STOICHITA DRAGOS DJ CHANNEL

16 M 2014
07195

21/10/2014 S.C. DG MANAGEMENT &
PROJECTS S.R.L.

LA SENNA

17 M 2014
07196

21/10/2014 STEFANESCU ANA MARIA DRUMUL SPRE CENTRU

18 M 2014
07197

21/10/2014 MIÚOI ALEXANDRU Pop Up Yoga Studio

19 M 2014
07198

21/10/2014 STEFANESCU ANA MARIA ROMANIAN DREAMING CIRCLE
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Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
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20 M 2014
07199

21/10/2014 MIÚOI ALEXANDRU Well Yoga Studio

21 M 2014
07200

21/10/2014 STEFANESCU ANA MARIA ANOTIMPUL DIN INTERIOR

22 M 2014
07201

21/10/2014 STEFANESCU ANA MARIA FII IN STARE

23 M 2014
07202

21/10/2014 ING BANK N.V AMSTERDAM -
SUCURSALA BUCURESTI

BRAINFOOD PENTRU OAMENI
MARI

24 M 2014
07203

21/10/2014 ING BANK N.V AMSTERDAM -
SUCURSALA BUCURESTI

BRAINFOOD PENTRU OAMENI
MARI

25 M 2014
07204

21/10/2014 S.C. NOMENIUS S.R.L. LOS CAMPANEROS DE PACO
SABRASO

26 M 2014
07205

21/10/2014 S.C. SMART NUTRITION S.R.L. nutri smart

27 M 2014
07206

21/10/2014 B.S.A. COMPANIE Sa luam viata ca pe-o incantare

28 M 2014
07207

21/10/2014 S.C. KNC IMPEX S.R.L. PANINI-NUR

29 M 2014
07208

21/10/2014 S.C. MANA NATURAL
SOLUTION S.R.L.

ma-na.ro magazin natural

30 M 2014
07209

21/10/2014 S.C. SMART EXIM COM S.R.L. player's club

31 M 2014
07211

21/10/2014 IORGULESCU ELENA Sunete Vesele

32 M 2014
07212

21/10/2014 S.C. EURO TOP GRAFIX S.R.L. EURO TOP GRAFIX S.R.L.
www.tipografice.ro
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(210) M 2014 05569
(151) 21/10/2014
(732) S.C. VIRMAR COM S.R.L., DN E

85, NR. 56, Jud. Buzău, ,
MĂRĂCINENI ROMANIA 

(740) W E I Z A M N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Aleea Trestiana nr. 4, bl.20, sc.B,
et. 7, ap.72, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

OŢET de Buzău

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:050710; 250119;

270508; 290115;  
(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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitor la clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06750
(151) 21/10/2014
(732) SULU ANA, Str. Caraiman 16, Jud.

Olt, , CORABIA ROMANIA 
(540)

ELAEIS
  
(531) Clasificare Viena:011515; 011523;

270502;  
(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. 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07205
(151) 21/10/2014
(732) S.C. SMART NUTRITION S.R.L.,

Str. Buzeşti nr. 6, et. 1, ap. 3, camera
1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

nutri smart

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020116;

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

clase:
5 Suplimente alimentare pentru scop
medicinal şi farmaceutic; suplimente
nutritionale şi dietetice; suplimente
nutriţionale; suplimente alimentare minerale;
suplimente alimentare dietetice; produse
apicole cu efect medicinal; suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă;
lăptişor de matcă pentru uz farmaceutic;
preparate apicole pentru uz farmaceutic;
nutraceutice pentru utilizare ca supliment
dietetic; dulciuri farmaceutice.
29 Polen preparat ca produs alimentar; fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi. 
30 Miere; derivaţi din miere şi preparate din
miere care sunt cuprinse în aceasta clasă;
miere cu catină; miere cu nucă; miere cu
scorţişoară; miere cu ghimbir; miere cu
seminţe de dovleac; miere cu seminţe de
floarea soarelui; miere cu afine; miere

polifloră; miere monofloră; miere de salcâm;
miere de rapiţă; miere de tei; miere de floarea
soarelui; miere de lavandă; miere de rozmarin;
miere de iarbă-neagră; miere de mână (sau
miere de pădure) de brad; stejar; miere de
muştar; miere de cruşin; mitre de afine; miere
de mure; miere de lucernă; miere de păducel;
miere de păpădie; miere de castan; miere de
albăstrele; miere de rododendron; miere de
cimbrişor; miere de hrişcă; miere de iederă;
miere de pomi fructiferi; miere de pufufliţă;
miere de sânziene; miere de munte; miere de
coriandru; miere de mentă; miere cu propolis;
miere cu faguri; miere cu germeni de grâu;
miere cu fructe confiate; lăptişor de matcă;
propolis; oţet din mere şi miere; oţet din miere
şi catină; oţet din miere şi muguri de brad;
produse apicole (cuprinse în această clasă);
bomboane; dulciuri; biscuiţi; rahat; fulgi de
cereale; preparate din cereale.
35 Publicitate pentru produsele desemnate în
clasele 5, 29 şi 30 de mai sus; vânzare engros
si en detail pentru produsele desemnate în
clasele 5, 29 şi 30 de mai sus; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a produselor din
clasele 5, 29 şi 30 desemnate mai sus
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii putând fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.
39 Transport; ambalare; servicii de distribuţie.
44 Servicii medicale; consultanţă în nutriţie;
consiliere legată de nutriţie; furnizare de
informaţii referitoare la nutriţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07203
(151) 21/10/2014
(732) ING BANK N.V AMSTERDAM -

SUCURSALA BUCURESTI, Bdul.
Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRAINFOOD PENTRU OAMENI MARI

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
(531) Clasificare Viena:050712; 050717;

050721; 270311; 270502; 270507;
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 07204
(151) 21/10/2014
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

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

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

(540)

LOS CAMPANEROS DE PACO
SABRASO

(591) Culori revendicate:negru, galben
(pantone 123 C)

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020912;

090717; 270112; 270502; 290112;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, piine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07206
(151) 21/10/2014
(732) B.S.A. COMPANIE, Avenue du

Maine-Tour Maine Montparnasse nr.
33, 75015, PARIS FRANTA 

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

(540)

Sa luam viata ca pe-o incantare
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; produse din carne, cârnaţi; crochete
alimentare; caviar; crustacee, nu vii; fructe,
ciuperci salbatice şi legume conservate,
congelate, uscate şi preparate; pulpă de fructe
şi salate de fructe, salate de legume, nuci
preparate; ciupercă lamelară (agaric),
conserve de carne, de peşte, de legume şi de
fructe, dulceţuri, marmelade, compoturi;
jeleuri pentru alimente, gelatină de uz
alimentar; polen, preparat pentru uz alimentar;
extracte din alge de mare pentru alimente;
boabe de soia, conservate, de uz alimentar;
proteine pentru consum uman, cu excepţia
celor de uz medical, consommeuri, ciorbe,
supe; sucuri de legume pentru gătit; ouă, lapte,
produse lactate, lapte fermentat, lapte praf,
unt, unt aromat, margarină, smântână (produse
lactate), iaurturi, deserturi pe bază de lapte,
creme de desert, băuturi cu iaurt, brânzeturi,

brânză tartinabilă, specialitaţi lactate şi
brânzeturi, brânză topită, băuturi pe bază de
lapte, băuturi preparate în principal din lapte,
lapte de soia, uleiuri şi grăsimi comestibile,
mâncăruri gătite pe baza produselor
menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07181
(151) 21/10/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GripCARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
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 dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07182
(151) 21/10/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRIPOFREE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
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
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07183
(151) 21/10/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRIPOKEY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
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 dăunătorilor;
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07184
(151) 21/10/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HERBAFLU

  
(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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07185
(151) 21/10/2014
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GripoFLU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
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
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07186
(151) 21/10/2014
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

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

(540)

VorbiNet
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07188
(151) 21/10/2014
(732) S.C. MAGIE DU CHOCOLAT

S.R.L., Str. Clucerului nr. 2, bl. 36,
sc.A, et. 6, ap. 26, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SAVEUR FINE TREATS
  
(531) Clasificare Viena:020901; 050701;

050707; 050708; 250725; 270501;
270521;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, patiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07189
(151) 21/10/2014
(732) HELPIE SERVICES S.R.L., B-dul

Barbu Văcărescu nr. 42A, et. 2, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Helpie Alege fericirea
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
 (531) Clasificare Viena:020123; 270302;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07190
(151) 21/10/2014
(732) S.C. TINT S.R.L., Str. Poiana

Soarelui nr. 243, judeţul Braşov,
50001, BRAŞOV 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)

T Teleferic GRAND HOTEL

(591) Culori revendicate:galben (pantone
7407C), maron (pantone 140C, 462C)

  

(531) Clasificare Viena:240115; 270501;
290112;  

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

16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
ziare; reviste; manuale; 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; albume; almanahuri; saci
(pungi, plicuri) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat; broşuri; semne de cărţi; cărţi;
calendare; cutii din carton sau hârtie;
materiale de ambalat cu bule; plicuri
(papetărie); invitaţii (papetărie); fanioane din
hârtie; fluturaşi publicitari; forme imprimate;
etichete, altele decât din material textil;
reprezentări grafice, reproduceri grafice;
felicitări; hărţi geografice; hârtie de ambalat;
carnete (papetărie), carnete de scris; pancarte
din carton sau hârtie; timbre de
corespondenţă; cărţi poştale; postere;
prospecte; ştampile; instrumente de scris,
materiale de scris; panouri publicitare din
hârtie sau carton; ambajale pentru sticle din
carton sau hârtie; cromolitografii; cataloage;
gravuri; figurine din mucava; serveţele din
hârtie; lucrări litografice de artă; tablouri cu
sau fără rame; abţibilduri; certificate
(cupoane) cadou; ambalaje pentru cadouri.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
de articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole de acoperit capul,
articole şi accesorii pentru practicarea
sportului, produse alimentare, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, bijuterii, ceasuri,
obiecte de decor, produse cosmetice, produse
farmaceutice, produse de curăţat, parfumuri,
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cărţi, ziare, reviste, suvenire, jucării,
calculatoare, programe de jocuri pe computer,
cd-uri, dvd-uri, telefoane, aparate pentru
fotografie, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, aparate de iluminat, lumânări,
vehicule pentru practicarea sporturilor,
instrumente muzicale, produse de papetărie,
genţi, geamantane, valize, umbrele, bastoane,
mobilier, oglinzi, rame, ustensile şi recipiente
de menaj sau de bucătărie, corturi, cuverturi
de pat şi feţe de masă, dantele, broderii, flori,
covoare, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni de crăciun şi paste, tutun, articole
pentru fumători, chibrituri, hrană, produse şi
accesorii destinate animalelor de companie
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; serviciul menţionat anterior poate
fi asigurat de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate; lucrări de birou;
managementul afacerilor comerciale pentru
hoteluri; organizarea de prezentari de modă în
scop promoţional; organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii de carduri
de fidelitate.
39 Organizare de călătorii; rezervarea
locurilor de călătorie; organizarea tururilor;
livrări de flori; livrarea de ziare; escortarea
călătorilor; informaţii legate de transport;
transport; depozitarea bunurilor; rezervări de
turism; închirierea spaţiilor de parcare;
transportul de călători; asistenţă în caz de
defectare a vehiculelor (tractare); închiriere de
vehicule; servicii de turism.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea serviciilor de

amuzament; organizarea şi susţinerea
colocviilor, conferinţelor, concertelor,
congreselor, seminariilor, simpozioanelor;
organizarea concursurilor de frumuseţe;
rezervarea locurilor pentru spectacole; servicii
de camping (amuzament); furnizarea
instalaţiilor de casino; servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament);
organizarea competiţiilor sportive; susţinerea
antrenamentelor de fitness; servicii de disk
jockey; servicii de discotecă; cluburi de
noapte; grădiniţe; operarea de loterii; servicii
de orchestră ;  prezentă r i  în  să l i
cinematografice; informaţii despre educaţie;
informaţii despre distracţii; informaţii despre
posibilităţi de recreere; servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate şi fitness); organizarea
de parade de modă pentru amuzament;
organizarea balurilor; organizarea expozitiilor
şi târgurilor în scop cultural sau educaţional;
parcuri de distracţii; planificarea petrecerilor
(distracţii); prezentarea de reprezentaţii live;
servicii ale instructorilor personali
(antrenament de fitness); servicii de
fotografie; producţia de programe de radio şi
televiziune; producerea spectacolelor;
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade; furnizarea de servicii de karaoke;
furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile; furnizarea facilităţilor
sportive; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare; închirierea echipamentelor
sportive, cu excepţia vehiculelor; servicii de
tabere sportive; producţia de spectacole;
închirierea terenurilor de sport; furnizarea de
piscine; închirierea de piscine; servicii oferite
de complexe de piscine şi tobogane cu apă;
organizarea de evenimente în scop sportiv,
cultural, educaţional sau de distracţie; servicii
oferite de antrenori şi instructori pentru
sporturi de iarnă; şcoli de schi şi de patinaj.
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43 Servicii oferite de restaurante, cantine,
baruri, cafenele, cofetării, terase, restaurante
cu autoservire, snack-baruri; catering de
alimente şi băuturi; servicii oferite de hoteluri;
pensiuni, hosteluri, moteluri; pensiune pentru
animale; agenţii de cazare (hoteluri, pensiuni);
rezervări la hotel; închirieri de clădiri
transportabile; servicii de camping (cazare);
furnizarea facilităţilor de camping; creşe; case
de pensionari; închirierea scaunelor, meselor,
feţelor de masă, paharelor, aparatelor de gătit,
dozatoarelor de apă; închirierea sălilor de
conferinţă; închirierea de cazări temporare;
închirierea de corturi; servicii oferite de
grădiniţe (cazare şi alimentaţie).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; băi turceşti; sanatorii de
recuperare; servicii ale spa-urilor; centre de
sănătate; servicii oferite de centre de
frumuseţe; masaj; tatuaje; servicii de saună;
servicii de solar; saloane de coafură; terapie
fizică; fizioterapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07191
(151) 21/10/2014
(732) DICIANU ANDREEA, Str. Dimitrie

Onciul nr. 6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GALLERIA BELLE ARTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07207
(151) 21/10/2014
(732) S.C. KNC IMPEX S.R.L., Str.

Parcului nr. 9, bl. C16, parter, ap. 3,
Judeţul Ilfov, , ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS ROMANIA 

(540)

PANINI-NUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07208
(151) 21/10/2014
(732) S . C .  M A N A  N A T U R A L

SOLUTION S.R.L., Str. Fabricii nr.
47, Quadra Place, sc. H, et. 6, ap. 63,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ma-na.ro magazin natural

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270504;

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

clase:
35 Servicii de comercializare şi publicitate;
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar.
41 Servicii de organizare de târguri şi
expoziţii cu caracter cultural şi educativ;
activităţi culturale şi educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07209
(151) 21/10/2014
(732) S.C. SMART EXIM COM S.R.L.,

Str. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

player's club

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare si
vânzare pentru terţi; servicii de desfacere;
prezentareaproduselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail;
organizare de expoziţii, târguri, (cu scop
comercial şi publicitar) prezentări de produse
si servicii; prezentarea, difuzarea si
distribuirea de prospecte, imprimate,
eşantioane, de orice tip şi pe orice cale prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
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comunicaţii.
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc,
furnizarea serviciilor de amuzament, parcuri
de amuzament, furnizarea instalaţiilor de
casino (jocuri de noroc), servicii de club,
jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
on-line pe reţea computerizată, închirierea
echipamentelor de jocuri.
43 Servicii de bar, pensiuni, cafenele, catering
de alimente şi băuturi, hosteluri, hoteluri,
moteluri, închirierea sălilor de şedinţă,
închirierea de cazări temporare, rezervări de
cazare temporară, restaurante, restaurante cu
auto-servire, snack-bar-uri, agenţii de cazare
(hoteluri, pensiuni).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07211
(151) 21/10/2014
(732) IORGULESCU ELENA, Str.

Colentina nr. 31, bl. R48, sc. A, et. 10,
ap. 41, sector 2,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sunete Vesele

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07212
(151) 21/10/2014
(732) S.C. EURO TOP GRAFIX S.R.L.,

Str. Iosifeşti nr. 2E, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EURO TOP GRAFIX S.R.L.
www.tipografice.ro

(591) Culori revendicate:galben (pantone
604 C), galben (pantone 603 C), roşu
(pantone 173 C), roşu (pantone 7425
C), roz (pantone 226 C)indigo
(pantone 2755 C), albastru (pantone
7461 C), verde (pantone 3405 C),
negru

  
(531) Clasificare Viena:250721; 260117;

270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea 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;
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răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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
pent ouă; maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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 artişi; 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
tipografic forme de tipar. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07192
(151) 21/10/2014
(732) VASILESCU LAWRENTZIA

BEATRICE DENISA, Str. 13
Decembrie nr. 6, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

DENISSE
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;

270519;  

(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; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
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;
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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, distribuitoare
automate. 
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;
compact discuri, DVD-uri şi alti suporţi de
înregistrare digital mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
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 sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
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 scis şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăşământ (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.
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 şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
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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 şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi 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; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
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; ambalarea 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 cercetare
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07193
(151) 21/10/2014
(732) S . C .  E M P I R E  M U S I C

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Catedrala Tineretului nr. 3, Jud.
Constanţa, , SCHITU ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

BROMANIA
  
(531) Clasificare Viena:160305; 160311;

260407; 260422; 270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii promoţionale sub formă de
divertisment şi educaţie oniine; servicii
promoţionale sub forma partajării de conţinut
multimedia prin internet şi alte reţele de
calculatoare şi comunicaţii; regruparea în
avantajul terţilor şi prezentarea produselor
săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, bijuterii, pietre
preţioase, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin

magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
lucrări de birou.
38 Servicii de difuzare pe pagini web;
transmisie de mesaje, date şi conţinut pe
internet şi prin alte reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; înfiinţarea de forumuri online,
camere de discuţii, jurnale, bloguri şi servere
de liste pentru transmisie de mesaje,
comentarii şi conţinut multimedia între
utilizatori; transmitere de medii electronice,
conţinut multimedia, filme video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conţinut audio
şi informaţii prin internet şi alte reţele de
calculatoare şi comunicaţii; furnizarea de
forumuri comunitare online pentru ca
utilizatorii să poata posta, căuta, urmări, pune
în comun, critica, evalua şi comenta conţinut
video şi alt conţinut multimedia; asigurare de
distribuţie de programe digitale pentru
transmisii audio şi video prin intermediul
reţelei globale de calculatoare.
41 Servicii de divertisment; servicii
educaţionale pentru furnizarea de medii
electronice sau informaţii prin internet sau alte
reţele de comunicaţie; servicii de divertisment,
şi anume, furnizarea de conţinut multimedia
sau informaţii prin internet şi/sau alte reţele de
comunicaţie; educaţie; servicii de divertisment
şi educaţionale care cuprind medii electronice,
conţinut multimedia, filme video, filme
cinematografice, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut generat de
utilizator, conţinut audio şi informaţii aferente
prin reţele de calculatoare şi de comunicaţii;
servicii de publicare de materiale de
divertisment digitale, video, audio şi
multimedia; servicii de editare digitală online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07194
(151) 21/10/2014
(732) STOICHITA DRAGOS, Str. Ion

Creangă nr. 2B, judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

DJ CHANNEL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07195
(151) 21/10/2014
(732) S.C. DG MANAGEMENT &

PROJECTS S.R.L., Intr. Panselelor
nr. 2, judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

LA SENNA

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

090110; 260105; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07196
(151) 21/10/2014
(732) STEFANESCU ANA MARIA, Str.

Toamnei nr. 19, Vila 9-2, Comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov, 077066,
OSTRATU ROMANIA 

(540)

DRUMUL SPRE CENTRU

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07197
(151) 21/10/2014
(732) MIŢOI ALEXANDRU, Aleea Valea

Bujorului nr. 1, bl. D9, sc. A, ap. 1,
sector 6, 061927, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pop Up Yoga Studio

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07198
(151) 21/10/2014
(732) STEFANESCU ANA MARIA, Str.

Toamnei nr. 19, Vila 9-2, Comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov, 077066,
OSTRATU ROMANIA 

(540)

ROMANIAN DREAMING CIRCLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07199
(151) 21/10/2014
(732) MIŢOI ALEXANDRU, Aleea Valea

Bujorului nr. 1, bl. D9, sc. A, ap. 1,
sector 6, 061927, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Well Yoga Studio

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07200
(151) 21/10/2014
(732) STEFANESCU ANA MARIA, Str.

Toamnei nr. 19, Vila 9-2, Comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov, 077066,
OSTRATU ROMANIA 

(540)

ANOTIMPUL DIN INTERIOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07201
(151) 21/10/2014
(732) STEFANESCU ANA MARIA, Str.

Toamnei nr. 19, Vila 9-2, Comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov, 077066,
OSTRATU ROMANIA 

(540)

FII IN STARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07202
(151) 21/10/2014
(732) ING BANK N.V AMSTERDAM -

SUCURSALA BUCURESTI, Bdul.
Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRAINFOOD PENTRU OAMENI MARI

(591) Culori revendicate:roşu, verde, roz,
maro, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020925; 040505;

050712; 050717; 050718; 050724;
050901; 050917; 050924; 080101;
080116; 270311; 290115;  

(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


