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Cereri M|rci publicate în data 31/10/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07237
24/10/2014 GHERGHINA CONSTANTIN REVISTA DIAMANT

2 M 2014
07278

24/10/2014 S.C. P & P INTERNATIONAL
S.R.L.

CORESI LUNCH

3 M 2014
07279

24/10/2014 RUSU COZMA IUSTINIAN La B|c|nie

4 M 2014
07280

24/10/2014 RADAN SORIN TEAMROMANIA

5 M 2014
07281

24/10/2014 GHEORGHE R{ZVAN MIHAI
MIH{ICUÚA VICTOR IOAN

WIGA

6 M 2014
07283

24/10/2014 MILOS MARIAN SonorMIX.com

7 M 2014
07284

24/10/2014 GEORGESCU ELVIS-CRISTIAN HOLLYWOOD EYELASHES

8 M 2014
07285

24/10/2014 S.C. ERNYMAR S.R.L. Bella Napoli

9 M 2014
07286

24/10/2014 WENCZ MARIANA FUMIREX

10 M 2014
07287

24/10/2014 WENCZ MARIANA FEBROCALM

11 M 2014
07288

24/10/2014 Borg Warner Inc. BORGWARNER

12 M 2014
07289

24/10/2014 S.C. DORNA LACTATE S.A. LaDORNA Redescoper| bun|tatea
laptelui

13 M 2014
07290

24/10/2014 S.C. DORNA LACTATE S.A. LaDORNA

14 M 2014
07291

24/10/2014 Borg Warner Inc. BORGWARNER

15 M 2014
07292

24/10/2014 NEAGU CATALIN-FENELON telecredit Împrumutul la nevoie se
cunoaste

16 M 2014
07293

24/10/2014 CABINET AVOCAT MATEI
IONUT

PJD Partidul JustiÛie Õi Dezvoltare

17 M 2014
07294

24/10/2014 BUGETARII VESELI ONG BUGETARII VESELI

18 M 2014
07295

24/10/2014 VELIKOV & CO OOD Mr. Semcho
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2014
07296

24/10/2014 VELIKOV & CO OOD Mr. SEMCHO

20 M 2014
07297

24/10/2014 S.C. KAUFLAND ROMANIA
SCS

Brut|ria noastr|

21 M 2014
07298

24/10/2014 S.C. TAILORCORE ONLINE
SRL-D

TAILOR CORE

22 M 2014
07299

24/10/2014 S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L. GTEC Quality Energy Provider

23 M 2014
07300

24/10/2014 S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L. GP Batteries

24 M 2014
07301

24/10/2014 S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L. GBS Security Experts Genuine
Batteries For Security Alarms &
Sirens

25 M 2014
07302

24/10/2014 S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L. 3Core Wiring Expert

26 M 2014
07303

24/10/2014 S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L. globstar The Real Power. THE
ENERGY DOCTORS

27 M 2014
07304

24/10/2014 VOXILITY S.R.L. VARTOS

28 M 2014
07305

24/10/2014 MANDACHI STEFAN VALENTIN VESTUL S{LBATIC

29 M 2014
07306

24/10/2014 MANDACHI STEFAN VALENTIN HERCULE

30 M 2014
07307

24/10/2014 SOCIETATE COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA DE
GRADUL I CHIMICA BISTRITA

MChimica

31 M 2014
07312

24/10/2014 DUCA SORANA MARIA PFA Markethinker
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(210) M 2014 07237
(151) 24/10/2014
(732) GHERGHINA CONSTANTIN, Str.

Mirăslău nr. 39B, jud. Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

(540)

REVISTA DIAMANT

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07283
(151) 24/10/2014
(732) MILOS MARIAN, Str. Bistra nr. 51,

Cartier Clinic, Judeţul Caraş-Severin,
320001, REŞIŢA ROMANIA 

(540)

SonorMIX.com
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparatură audio; amplificatoare audio;
înregistrări audio; căşti audio; difuzoare

(echipamente audio); cd-uri audio; aparate
electronice audio; echipamente pentru
audioconferinţe; sistem de audioconferinţă;
aparate de procesare audio; discuri pentru
înregistrări audio; console de mixaj audio;
conectoare pentru cabluri audio; aparate de
mixaj audio; aparate de comutare audio;
aparate de testare audio; unităţi cu emiţător
audio; echipamente pentru înregistrări audio;
aparate cu frecvenţă audio; echipamente de
audio portabile; discuri optice cu înregistrări
audio; dispozitive audio şi receptoare radio;
dispozitive de mixare audio cu amplificatoare
integrate; software pentru controlul şi
îmbunătăţirea calităţii sunetului la
echipamentele audio; instrumente pentru
reducerea zgomotului în sisteme pentru
înregistrarea de semnale audio; amplificatoare
pentru instrumente muzicale; doze pentru
instrumente muzicale electrice; pupitre de
mixaj; aparate de mixaj pentru microfoane.
15 Instrumente muzicale care încorporează
aparate pentru modificarea semnalelor audio;
accesorii muzicale; instrumente muzicale;
instrumente muzicale mecanice; huse pentru
instrumente muzicale; pedale pentru
instrumente muzicale; stative pentru
instrumente muzicale; cutii pentru instrumente
muzicale; huse adaptate pentru instrumentele
muzicale; instrumente muzicale controlate de
calculator; dispozitive pentru acordarea
instrumentelor muzicale; instrumente
muzicale electronice, electrice şi mecanice;
sintetizatoare electronice sub formă de
instrumente muzicale; acordeoane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07284
(151) 24/10/2014
(732) GEORGESCU ELVIS-CRISTIAN,

Str. Intrarea Catedrei nr. 17-23, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOLLYWOOD EYELASHES
  
(531) Clasificare Viena:270502; 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.
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 07285
(151) 24/10/2014
(732) S.C. ERNYMAR S.R.L., B-dul.

George Enescu nr. 24, sc. A, et. 1, ap.
4, Judeţul Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

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

(540)

Bella Napoli
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07290
(151) 24/10/2014
(732) S.C. DORNA LACTATE S.A.,

Cartierul Floreni, nr. 505, Sat Dorna
Candrenilor, Jud. Suceava, 725119,
D O R N A  C A N D R E N I L O R
ROMANIA 

(540)

LaDORNA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
blue 072C), verde (pantone 354C)

  
(531) Clasificare Viena:030412; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07278
(151) 24/10/2014
(732) S.C. P & P INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Turnului nr. 5, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

CORESI LUNCH

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260118;

270508;  
(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.
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;
inclusiv crearea şi menţinerea website propriu.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07279
(151) 24/10/2014
(732) RUSU COZMA IUSTINIAN, Str.

Sarmisegetuza nr. 2a, bl. D1-3, sc. B,
et. 2, ap. 9, judeţul Iaşi, 700415, IAŞI
ROMANIA 

(540)

La Băcănie

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

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07280
(151) 24/10/2014
(732) RADAN SORIN, Str. Dumbrava

Nouă nr. 43, bl. S19, sc. 1, et. 7, ap.
30, sector 5, 2234, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TEAMROMANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07281
(151) 24/10/2014
(732) GHEORGHE RĂZVAN MIHAI,

Str. Rapsodiei nr. 37, ap. 2, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) MIHĂICUŢA VICTOR IOAN, Bd.
1 Mai nr. 2, bl. J10, sc. B, et. 5, ap. 51,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

WIGA
  
(531) Clasificare Viena:260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Mozaicuri pentru construcţii; obiecte de
artă din piatra, beton sau marmură.
35 Distribuire de material publicitar.

40 Servicii de imprimare model pe obiectele
de artă din ceramică, servicii de
photocomposing; imprimare fotografică şi
lipit.
42 Servicii de decor (design de interior);
servicii de proiectare (arte grafice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07286
(151) 24/10/2014
(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)

FUMIREX

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:011505; 100103;

270508; 290115;  
(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
alimentare pentru oameni şi animale; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; ţigarete fără tutun, pentru uz
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medical; înlocuitori pentru tutun, pentru uz
medical; produse şi preparate farmaceutice
pentru renunţarea la fumat; produse şi
preparate farmaceutice pentru combaterea
dependenţei de nicotină; suplimente
alimentare pentru combaterea dependenţei de
nicotină; gumă de mestecat pentru uz
medicinal; preparate care înlocuiesc nicotina;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07298
(151) 24/10/2014
(732) S.C. TAILORCORE ONLINE

SRL-D, Str. Ştefan Cicio Pop nr. 20,
ap. 20a, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

TAILOR CORE
  
(531) Clasificare Viena:090309; 090310;

270508;  
(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 07299
(151) 24/10/2014
(732) S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 47-49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GTEC Quality Energy Provider
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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;
inclusiv energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din energie
eoliană.
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; maşini
automate de vânzare, inclusiv generatoare de
electricitate.
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
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acutice; discuri
compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale
de înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
inclusiv aparate, instrumente, echipamente şi
cabluri de electricitate (inclusiv componente
electrice, electronice, fotovoltaice,
acumulatori).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07300
(151) 24/10/2014
(732) S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 47-49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GP Batteries

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acutice; discuri
compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale

de înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat.
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;
inclusiv creare şi menţinere website propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07301
(151) 24/10/2014
(732) S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 47-49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GBS Security Experts Genuine Batteries
For Security Alarms & Sirens

 
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acutice; discuri
compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale
de înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat;
inclusiv aparate, instrumente, echipamente şi
cabluri de electricitate (inclusiv componente
electrice, electronice, fotovoltaice,
acumulatori).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07287
(151) 24/10/2014
(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)

FEBROCALM

(591) Culori revendicate:roz, galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:191113; 191125;

270508; 290113;  
(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
alimentare pentru oameni şi pentru animale;
febrifuge; plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07291
(151) 24/10/2014
(732) Borg Warner Inc., Hamlin Road, nr.

3850,, 48326, Auburn Hills S.U.A. MI
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

BORGWARNER
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;  
(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;
în special, supape cu 3 cai; actuatoare;
adaptoare pentru bujii şi distribuitoare;
componente pentru ustensile agricole, şi
anume, turbocompresoare, ventilatoare,
dispozitive de acţionare a ventilatoarelor,
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plăci de fricţiune, plăci de frâna, ambreiaje-un
singur sens; supape de control aer; solenoizi
suspensie pneumatică; solenoizi anti-blocare;
ghidaje braţ; radiatoare auxiliare; axe (osii);
răcitoare(coolere) baterie; încălzitoare baterie;
suflante; supape bypass (supape de derivare);
încălzitoare de cabină; sincronizatoare camă;
pompe centrifuge; discuri de ambreiaj;
garniture de ambreiaj; module de ambreiaj;
arcuri de ambreiaj; sisteme de ambreiaj;
ambreiaje; set de reparaţii argint conductor;
piese de conexiune pentru cabluri, şi anume,
manşon de centrare, contact, manşon, conector
distribuitor, manşoane pentru cablu de
aprindere, manşoane filet, manşoane cu
clinchet, manşon de contact, manşon filet sub
formă de dinte de ferăstrău, manşoane filet
cotit, sub formă de dinte de ferăstrău, inele de
protecţie impotriva animalelor dăunătoare;
puncte de contact pentru sistem de aprindere;
seturi de contact; module de contact;
dispozitive de control (controllere); pompe de
răcire; cuplaje; filtre; bujii incandescente şi
accesorii pentru bujii incandescente, şi anume,
cabluri adaptoare, intrerupătoare încălzitor şi
întrerupătoare de pornire, distanţieri de
izolare, piuliţe zimţate, supape magnetice,
rezistoare în serie cu contact bi-metal,
indicatoare luminoase de avertizare încălzitor,
capace pentru indicatoare luminoase de
avertizare încălzitor, set de pornire rapidă
pentru vehicule diesel de pasageri; unităţi
releu/control; schimbătoare de căldură; cabluri
de aprindere; bobine de aprindere; rezistoare
de bobine de aprindere; condensatoare de
aprindere; conectori de aprindere pentru bujii;
capace distribuitor de aprindere; rotoare
distribuitor de aprindere; module de aprindere;
sisteme de aprindere; sisteme de aprindere
pentru sisteme de încălzire; seturi de cabluri
de aprindere; injectoare şi accesorii de
injectoare, şi anume, şaibe izolante încălzire,

garnituri de cupru pentru injector, şuruburi
tubulare cu garnitura de etanşare universală,
dopuri filetat ale orificiului de ungere pentru
duza, furtunuri ale orificiului de ungere;
sistem de pornire instantanee; dispozitive de
suprimare a interferenţelor; cabluri şi accesorii
de cabluri, şi anume, cablu de alimentare,
adaptoare, fişe(bujii), asortimente; bucşa de
închidere; supape magnetice; lanţuri metalice
pentru utilizare non-auto, şi anume,
motociclete şi snowmobile; tehnologie cu
senzori; senzori; arbori; supresoare de tip
manşon pentru distribuţie; dispozitive de
introdus ţevile sub presiune (snubbers);
module solenoid; solenoizi pentru transmisii şi
alte bujii şi accesorii de bujii, şi anume,
cabluri conector piuliţă, garnituri exterioare,
piese de schimb pentru dispozitive de testare
şi curăţare a bujiilor, dispozitiv de montare a
bujiilor; sisteme de pornire; condensoare
supresoare; sincronizatoare; întinzătoare
(tensioners); scule şi testere, şi anume, chei de
bujii, testere bec, instrument de sertizare
pentru cabluri de aprindere, tester de bujie
incandescentă, dispozitiv de montare, tester
senzor oxigen, manşon de prindere pentru
adaptoare de bujii, instrument de prindere
pentru bobine de aprindere, alezoare, trusă de
reparaţii pentru filet de bujii, şi anume, vârfuri
de jurghiu şi inserţii filetate, inel de chei cu
clichet, doza, filet de schimb, arcuri; piese
turnate pentru scut de apă.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă, în special, pompe de aer;
componente şi sisteme 4-wheel drive;
software şi comenzi electronice all-wheel
drive; componente şi sisteme all-wheel drive;
pompe centrifuge axiale; transmisii prin lanţ;
întinzătoare de lanţ; lanţuri; compresoare;
amortizoare; diferenţiale; capace distribuitor;
rotoare distribuitor; lanţuri de transmisie;
supape de purjare; conductor de impământare;
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cutii de viteze electrice (electric drive
gearboxes); cutii de viteze electrice (electric
drive transaxles); transmisii electrice (electric
drive transmissions); unităţi de control
electronic; controlere electronice pornire
pentru motoare diesel; comenzi emisii
(emissions controls); sisteme de emisii;
sisteme şi mecanisme de control termice
pentru motor; componente de reglare a
motorului; sisteme de reglare a supapelor
motorului; supape de recirculare a gazului de
eşapament; organe de acţionare a radiatorului
(fan drive clutch actuator); organe de
acţionare a ventilatorului; ventilatoare;
radiatoare; ansambluri de radiatoare; discuri
de fricţiune; dispozitive de control
combustibil; angrenaje şi cutii de viteze;
magnetouri centru motociclete; startere motor;
întrerupător presiune ulei; pompe de ulei;
ambreiaje-un singur sens; senzori de oxygen;
piese pentru vehicule de transport, vehicule
terestre, maritime şi aeriene; componente de
sistem de tren de rulare; supape proporţionale;
pompe şi piese ale acestora; supape de
recirculare; angrenaje de reducţie; pompe de
regenerare; regulatoare; regulatoare pentru
generatoare vehicule; compresoare rotative;
sisteme aer secundar; roţi de lanţ (sprockets);
sisteme şi componente de management termic;
sisteme termice; supape cu clapetă; lanţuri de
reglare(sincronizare); kituri de reglare
(sincronizare) şi anume lanţuri, ghiduri braţ,
dispozitive de întindere, pinioane, fazere şi
solenoizi; pinioane de sincronizare; sistem de
monitorizare a pneurilor; componente ale
sistemului de monitorizare a pneurilor, şi
anume, anvelope electronice, supapă presiune
anvelope, set starter tss, capace supape,
ventile supape; amortizoare de vibraţii de
torsiune; cutii transfer; benzi de transmisie;
l a n ţ  d e  t r a n s m i s i e ;  t r a n s mi s i i ;
turbocompresoare; supape; sisteme de control

de vapori şi de emisii; distribuţie variabilă
camă (variable cam timing); solenoid forţa
variabilă; organe de acţionare viteză variabilă;
supape de descărcare (waste gates); pompe de
apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07288
(151) 24/10/2014
(732) Borg Warner Inc., Hamlin Road, nr.

3850,, 48326, Auburn Hills S.U.A. MI
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

BORGWARNER
  
(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 vanzare;
în special, supape cu 3 cai; actuatoare;
adaptoare pentru bujii şi distribuitoare;
componente pentru ustensile agricole, şi
anume, turbocompresoare, ventilatoare,
dispozitive de acţionare a ventilatoarelor,
plăci de frictiune, plăci de frână, ambreiaje-un
singur sens; supape de control aer; solenoizi
suspensie pneumatică; solenoizi anti-blocare;
ghidaje braţ; radiatoare auxiliare; axe (osii);
răcitoare (coolere) baterie; încălzitoare
baterie; suflante; supape bypass (supape de
derivare); încălzitoare de cabină;
sincronizatoare cama; pompe centrifuge;
discuri de ambreiaj; garniture de ambreiaj;
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module de ambreiaj; arcuri de ambreiaj;
sisteme de ambreiaj; ambreiaje; set de
reparaţii argint conductor; piese de conexiune
pentru cabluri, şi anume, manşon de centrare,
contact, manşon, conector distribuitor,
manşoane pentru cablu de aprindere,
manşoane filet, manşoane cu clinchet, manşon
de contact, manşon filet sub formă de dinte de
ferastrău, manşoane filet cotit, sub formă de
dinte de ferăstrau, inele de protecţie împotriva
animalelor dăunătoare; puncte de contact
pentru sistem de aprindere; seturi de contact;
module de contact; dispozitive de control
(controllers); pompe de răcire; cuplaje; filtre;
bujii incandescente şi accesorii pentru bujii
incandescente, şi anume, cabluri adaptoare,
întrerupatoare încălzitor şi întrerupătoare de
pornire, distanţieri de izolare, piuliţe zimţate,
supape magnetice, rezistoare în serie cu
contact bi-metal, indicatoare luminoase de
avertizare încălzitor, capace pentru indicatoare
luminoase de avertizare încălzitor, set de
pornire rapidă pentru vehicule diesel de
pasageri; unităţi releu/control; schimbatoare
de căldură; cabluri de aprindere; bobine de
aprindere; rezistoare de bobine de aprindere;
condensatoare de aprindere; conectori de
aprindere pentru bujii; capace distribuitor de
aprindere; rotoare distribuitor de aprindere;
module de aprindere; sisteme de aprindere;
sisteme de aprindere pentru sisteme de
încălzire; seturi de cabluri de aprindere;
injectoare şi accesorii de injectoare, şi anume,
şaibe izolante încălzire, garnituri de cupru
pentru injector, şuruburi tubulare cu garnitură
de etanşare universală, dopuri filetat ale
orificiului de ungere pentru duză, furtunuri ale
orificiului de ungere; sistem de pornire
instantanee; dispozitive de suprimare a
interferenţelor; cabluri şi accesorii de cabluri,
şi anume, cablu de alimentare, adaptoare, fişe
(bujii), asortimente; bucşă de îchidere; supape

magnetice; lanţuri metalice pentru utilizare
non-auto, şi anume, motociclete şi
snowmobile; tehnologie cu senzori; senzori;
arbori; supresoare de tip manşon pentru
distribuţie; dispozitive de introdus ţevile sub
presiune (snubbers); module solenoid;
solenoizi pentru transmisii şi alte bujii şi
accesorii de bujii, şi anume, cabluri conector
piuliţă, garnituri exterioare, piese de schimb
pentru dispozitive de testare şi curăţare a
bujiilor, dispozitiv de montare a bujiilor;
sisteme de pornire; condensoare supresoare;
sincronizatoare; întinzătoare (tensioners);
scule şi testere, şi anume, chei de bujii, testere
bec, instrument de sertizare pentru cabluri de
aprindere, tester de bujie incandescenta,
dispozitiv de montare, tester senzor oxigen,
manşon de prindere pentru adaptoare de bujii,
instrument de prindere pentru bobine de
aprindere, alezoare, trusă de reparaţii pentru
filet de bujii, şi anume, vârfuri de burghiu şi
inserţii filetate, inel de chei cu clichet, doză,
filet de schimb, arcuri; piese turnate pentru
scut de apă.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă, în special, pompe de aer;
componente şi sisteme 4 wheel drive; software
şi comenzi electronice all-wheel drive;
componente şi sisteme all-wheel drive; pompe
centrifuge axiale; transmisii prin lanţ;
întinzătoare de lanţ; lanţuri; compresoare;
amortizoare; diferenţiale; capace distribuitor;
rotoare distribuitor; lanţuri de transmisie;
supape de purjare; conductor de împământare;
cutii de viteze electrice (electric drive
gearboxes); cutii de viteze electrice (electric
drive transaxles); transmisii electrice (electric
drive transmissions); unităţi de control
electronic; controlere electronice pornire
pentru motoare diesel; comenzi emisii
(emissions controls); sisteme de emisii;
sisteme şi mecanisme de control termice
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pentru motor; componente de reglare a
motorului; sisteme de reglare a supapelor
motorului; supape de recirculare a gazului de
eşapament; organe de acţionare a radiatorului
(fan drive clutch actuator); organe de
acţionare a ventilatorului; ventilatoare;
radiatoare; ansambluri de radiatoare; discuri
de fricţiune; dispozitive de control
combustibil; angrenaje şi cutii de viteze;
magnetouri pentru motociclete; startere motor;
întrerupător presiune ulei; pompe de ulei;
ambreiaje-un singur sens; senzori de oxygen;
piese pentru vehicule de transport, vehicule
terestre, maritime şi aeriene; componente de
sistem de tren de rulare; supape proporţionale;
pompe şi piese ale acestora; supape de
recirculare; angrenaje de reducţie; pompe de
regenerare; regulatoare; regulatoare pentru
generatoare vehicule; compresoare rotative;
sisteme aer secundar; roţi de lanţ (sprockets);
sisteme şi componente de management termic;
sisteme termice; supape cu clapetă; lanţuri de
reglare (sincronizare); kituri de reglare
(sincronizare) şi anume, lanţuri, ghiduri braţ,
dispozitive de întindere, pinioane, fazere şi
solenoizi; pinioane de sincronizare; sistem de
monitorizare a pneurilor; componente ale
sistemului de monitorizare a pneurilor, şi
anume, anvelope electronice, supapa presiune
anvelope, set starter tss, capace supape,
ventile supape; amortizoare de vibraţii de
torsiune; cutii transfer; benzi de transmisie;
l a n ţ  d e  t r a n s mi s i e ;  t r a n s mi s i i ;
turbocompresoare; supape; sisteme de control
de vapori şi de emisii; distribuţie variabila
cama (variable cam timing); solenoid forţă
variabilă; organe de acţionare viteză variabilă;
supape de descărcare (waste gates); pompe de
apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07292
(151) 24/10/2014
(732) NEAGU CATALIN-FENELON, Str.

Tudor Arghezi, nr. 21, et. 5, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

telecredit Împrumutul la nevoie se
cunoaste
(591) Culori revendicate:albastru, roşu

deschis
(531) Clasificare Viena:260302; 270508;

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

clase:
36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07293
(151) 24/10/2014
(732) CABINET AVOCAT MATEI

IONUT, B-dul 1 Mai nr. 24, 5S14, sc.
A, et. 6, ap. 74, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PJD Partidul Justiţie şi Dezvoltare

591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:170102; 170109;

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate cu scop
electoral, expoziţii cu caracter publicitar sau
comercial.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii
(inclusiv ziare şi reviste cu caracter de
periodice), distribuirea/difuzarea de publicaţii
cu caracter electoral, distribuirea/ difuzarea de
materiale cu caracter electoral.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare şi conducere
de concursuri cu caracter electoral, organizare
şi conducere de simpozioane cu caracter
electoral, publicare cărţi (inclusiv pentru
scopuri electorale), organizare de mitinguri şi
întruniri cu caracter electoral; activităţi cu
caracter sportiv şi cultural pentru
nominalizarea şi sustinerea candidaţilor în
campania electorală, organizare de concursuri
de frumuseţe (inclusiv pentru scopuri
electorale), organizare de evenimente, mese
rotunde (inclusiv pentru scopuri electorale),
manifestări culturale, învăţământ politic,
divertisment în scopuri electorale, organizare
de spectacole (inclusiv pentru scopuri
electorale), servicii de traducere (inclusiv
pentru scopuri electorale), organizare de
jocuri (inclusiv pentru scopuri electorale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07294
(151) 24/10/2014
(732) BUGETARII VESELI ONG, Str.

Dacia nr. 52, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUGETARII VESELI

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07295
(151) 24/10/2014
(732) VELIKOV & CO OOD, Han Krum

Str. nr. 7,, 7060, Silvo pole
BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

Mr. Semcho

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro,
verde, alb, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

29 Bucăţele din cartofi (beţişoare) pentru
friteuză; chips-uri din cartof; chips-uri din
legume; chips-uri din francte; fulgtdin
legume; felii de fructe; migdale măcinate;
curmale, stafide; arahide preparate; fructe cu
coajă lemnoasă, prelucrate pentru consum;
seminţe dogoarea soarelui îndulcite sau sărate
destinate consumului; tofu; 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;
ulei de seminţe de floarea soarelui.
30 Fulgi de cereale; muesli; praline; orez;
făină şi preparate din cereale, pâine, cocă şi
produse de cofetărie, sorbeturi; miere, melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
31 Migdale (fructe); castane proaspete; nuci
de cocos; fulgi de ovăz; nucă de cola; alune;
susan; arahide proaspe; nuci (fructe); seminţe
de floarea soarelui; produse agricole, horticole
forestiere şi cereale necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe şi legume proaspete;
seminţe, plante vii; alimente pentru animale;
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07296
(151) 24/10/2014
(732) VELIKOV & CO OOD, Han Krum

Str. nr. 7,, 7060, Silvo pole
BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

Mr. SEMCHO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Bucăţele din cartofi (beţişoare) pentru
friteuză; chips-uri din cartof; chips-uri din
legume; chips-uri din francte; fulgtdin
legume; felii de fructe; migdale măcinate;
curmale, stafide; arahide preparate; fructe cu
coajă lemnoasă, prelucrate pentru consum;
seminţe dogoarea soarelui îndulcite sau sărate
destinate consumului; tofu; 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;
ulei de seminţe de floarea soarelui.
30 Fulgi de cereale; muesli; praline; orez;
făină şi preparate din cereale, pâine, cocă şi
produse de cofetărie, sorbeturi; miere, melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă.
31 Migdale (fructe); castane proaspete; nuci
de cocos; fulgi de ovăz; nucă de cola; alune;
susan; arahide proaspe; nuci (fructe); seminţe
de floarea soarelui; produse agricole, horticole
forestiere şi cereale necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe şi legume proaspete;
seminţe, plante vii; alimente pentru animale;
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07289
(151) 24/10/2014
(732) S.C. DORNA LACTATE S.A.,

Cartierul Floreni, nr. 505, Sat Dorna
Candrenilor, Jud. Suceava, 725119,
D O R N A  C A N D R E N I L O R
ROMANIA 

(540)

LaDORNA Redescoperă bunătatea
laptelui

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
072 C), verde (pantone 354 C)

  
(531) Clasificare Viena:030412; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07302
(151) 24/10/2014
(732) S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 47-49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

3Core Wiring Expert

 
(531) Clasificare Viena:270515; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare), şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; mecanisme
pentru aparate cu preplată; case de marcat,
maşini de calculat; inclusiv aparate,
instrumente, echipamente şi cabluri de
electricitate (inclusiv componente electrice,
electronice, fotovoltaice, acumulatori).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07303
(151) 24/10/2014
(732) S.C. GLOB STAR TRADE S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 47-49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

globstar The Real Power. THE ENERGY
DOCTORS
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare), şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acutice; discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat;
inclusiv aparate, instrumente, echipamente şi
cabluri de electricitate (inclusiv componente
electrice, electronice, fotovoltaice,
acumulatori).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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;
inclusiv creare şi menţinere website propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07297
(151) 24/10/2014
(732) S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS,

Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144,
sector 2, 0202884, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Brutăria noastră

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:080102; 130302;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
material neincluse în alte clase tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj material
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, (solicităm protecţie
pentru toate produsele din clasificarea de la
Nisa). 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07304
(151) 24/10/2014
(732) VOXILITY S.R.L., Str. Dimitrie

Pompei nr. 9-9A, Cl. 24, P, 3,4,6,
sector 2, 020335, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VARTOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de

calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator.
16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); caractere tipografice.
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 07305
(151) 24/10/2014
(732) M A N D A C H I  S T E F A N

VALENTIN, Bdul. 1 Decembrie 1918
nr. 66, Judeţul Suceava, 720284,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

VESTUL SĂLBATIC

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:080725; 270508;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07306
(151) 24/10/2014
(732) M A N D A C H I  S T E F A N

VALENTIN, Bdul. 1 Decembrie 1918
nr. 66, Judeţul Suceava, 720284,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

HERCULE

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270502;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07307
(151) 24/10/2014
(732) SOCIETATE COOPERATIVA

M E S T E S U G A R E A S C A  D E
GRADUL I CHIMICA BISTRITA,
Str. Zefirului nr. 9, judeţul Bistriţa
Năsăud, , BISTRIŢA 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)

MChimica
  
(531) Clasificare Viena:050320; 190725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, în special ulei de catină cu
rol de produs cosmetic.
35 Comercializarea (vanzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
uleiuri esenţiale, uleiuri medicinale şi uleiuri
comestibile; prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv în mediul on line şi prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate, promoţii pentru aceste
produse, inclusiv on line pe internet;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
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asistenţă comercială pentru consumatori, în
legătură cu acestea; activităţi de import-export
cu produse de tipul celor sus-menţionate; lanţ
de magazine şi magazine on line specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07312
(151) 24/10/2014
(732) DUCA SORANA MARIA PFA, Str.

Horea nr. 37-39, bl. 1, sc. A, et. 3, ap.
15, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Markethinker

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administraţie comercială;
marketing; relaţii publice; consultanţă
comercială; studii de piaţă; servicii în
domeniul inteligenţei afacerilor (business
intelligence); servicii de strategie în afaceri;

pregătire şi realizare de planuri şi concepte
media şi de publicitate; servicii de publicitate
furnizate prin internet; promovare, publicitate
şi marketing pentru pagini web online; servicii
de consultanţă privind comertul internaţional;
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet; consultanţă privind vânzarea de
firme; intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălţăminte; servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii.
41 Organizarea spectacolelor; organizare de
seminarii; organizare de festivaluri; organizare
de petreceri; organizare de conferinţe;
organizare de gale; traducere şi interpretare;
servicii de rezervare şi vânzare de bilete
pentru evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜


