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Publicate în 02.12.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014 07836 25/11/2014 VÎRTOSU SEBASTIAN cvartetul de coarde
GAUDEAMUS ROMANIA

2 M 2014 07896 25/11/2014 FAST FINANCE IFN S.A. Fast Finance

3 M 2014 07952 25/11/2014 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. ADD-FORTE

4 M 2014 07980 25/11/2014 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

KOLORATOR

5 M 2014 07983 25/11/2014 ASOCIATIA S{N{TATEA TA
ADEV{R ÔI CARITATE

Mister Caritate România

6 M 2014 07984 25/11/2014 DAVID ALEXANDRU
CONSTANTIN

vet4pet

7 M 2014 07985 25/11/2014 S.C. GREEN COMTEXT S.R.L.

8 M 2014 07986 25/11/2014 S.C. OPTIC PARTNER S.R.L. Tom Jones

9 M 2014 07987 25/11/2014 BERLAN FLORENTINA PFA POVESTIND MATEMATICA

10 M 2014 07988 25/11/2014 MORARIU ANDREI IOAN OPTIMEF

11 M 2014 07989 25/11/2014 MORARIU ANDREI IOAN CROMEF

12 M 2014 07990 25/11/2014 MARIN ALEXANDRA alexandra marin

13 M 2014 07991 25/11/2014 ENE SORIN MARIUS SORINEL PUSTIU

14 M 2014 07992 25/11/2014 S.C. HERA ROVANIEMI S.R.L. it-sh

15 M 2014 07993 25/11/2014 S.C. COSMO PHARM S.R.L. COSMO PHARM CPR NATURAL

16 M 2014 07994 25/11/2014 S.C. OUYANG TRADE IMPORT
EXPORT S.R.L.

FINERY

17 M 2014 07995 25/11/2014 PARTIDUL NATIONAL LIBERAL PNL PARTIDUL NATIONAL
LIBERAL

18 M 2014 07996 25/11/2014 SIDELA S.A. Pic|tura ce lipeÕte, nimic, nimic
nu dezlipeÕte
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19 M 2014 07997 25/11/2014 WENCZ MARIANA FEMIS PROPILL

20 M 2014 08000 25/11/2014 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. BankFRIDAY

21 M 2014 08001 25/11/2014 S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A. Bank FRIDAY

22 M 2014 08002 25/11/2014 OIANU ADRIAN VIOREL ADRIAN OIANU

23 M 2014 08003 25/11/2014 PUIC{ ROBERT Gentlemen's BARBER GB 2010
ELEGANÚ{ Ôl STIL

24 M 2014 08004 25/11/2014 ÚOÚIA RADU MIHAIL RCTI COMPANY

25 M 2014 08005 25/11/2014 SPÎRLEANU M{D{LINA MARIA M|d|lina Spîrleanu

26 M 2014 08006 25/11/2014 SIDELA S.A. POXIPOL... Se repar| cu
POXIPOL

27 M 2014 08007 25/11/2014 SIDELA S.A. Pic|tura

28 M 2014 08008 25/11/2014 S.C. ILMA TOTAL TRADE S.R.L. TOOLMAN
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(210) M 2014 07836
(151) 25/11/2014
(732) VÎRTOSU SEBASTIAN, Str.

Pesc|ruÕului nr. 1, bl. C4, sc. 1,
ap. 42, judeÛul BraÕov, 500461,
BRAÔOV ROMANIA 

(540)

cvartetul de coarde
GAUDEAMUS ROMANIA

(591) Culori revendicate:acaju, oliv
  
(531) Clasificare Viena:220115; 270501;

290112;  

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

41 Servicii muzicale, compoziÛie,
impresariat divertisment, music-halls,
organizare de show-uri, servicii oferite de
un studio de înregistrare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07896
(151) 25/11/2014
(732) FAST FINANCE IFN S.A., Str.

Lainici nr. 44-46, parter, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Fast Finance

(591) Culori revendicate:verde, auriu
  
(531) Clasificare Viena:240507; 270502;

290112;  

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

36 Servicii de împrumut Õi creditare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07980
(151) 25/11/2014
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Ôos. OlteniÛei nr. 202B,
j u d e Û u l  I l f o v ,  ,
POPEÔTI-LEORDENI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector
1, PO Box 2-229 BUCUREÔTI

(540)

KOLORATOR

(591) Culori revendicate:magenta
(pantone magenta), violet (pantone
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2597C), roÕu (pantone 185C),
oranj (pantone 144C), galben
(pantone 123C), verde (pantone
7488C), cyan (pantone cyan)

  (531) Clasificare Viena:270502; 270521;
290112;  

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

2 PigmenÛi, coloranÛi; lacuri Õi vopsele,
emailuri.
8 Unelte Õi scule acÛionate manual, pentru
mixarea vopselurilor cu pigmenÛi.
9 Aparate Õi instrumente pentru colorare,
acÛionate electric Õi program soft pentru
mixarea vopselurilor cu pigment.
40 Servicii de mixare a vopselurilor cu
pigmenÛi Õi servicii de colorare a
vopselurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07952
(151) 25/11/2014
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Str. Principal| DN2, nr. 288,
judeÛul Bac|u, 607185, FILIPEÔTI
ROMANIA 

(540)

ADD-FORTE

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ÕtiinÛelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii Õi silviculturii; r|Õini artificiale
în stare brut|, materiale plastice în stare
brut|; îngr|Õ|minte pentru p|mânt;
compoziÛii extinctoare; preparate pentru
c|lirea Õi sudura metalelor; produse

chimice destinate conserv|rii alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaÛi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanÛe de
protecÛie contra ruginii Õi contra
deterior|rii lemnului; materiale colorante;
mordanÛi; r|Õini naturale în stare brut|;
metale sub form| de foiÛe Õi sub form| de
pudr| pentru pictori, decoratori, tipografi Õi
artiÕti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07983
(151) 25/11/2014
(732) ASOCIATIA S{N{TATEA TA

ADEV{R ÔI CARITATE, Str. 1
Cantacuzino, nr. 8D, Pb4, ap. 20,
parter, Jud. Bihor, 410175,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Mister Caritate România
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07984
(151) 25/11/2014
(732) D A V I D  A L E X A N D R U

CONSTANTIN, Str. Prevederii nr.
22, bl. G6, sc. A, et. 2, ap. 6,
sector 3, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

vet4pet

  
(531) Clasificare Viena:030106; 260422;

270524; 270711;  

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

41 Servicii de dresaj al animalelor, sub
toate formele.
44 Servicii veterinare; servicii de igien| Õi
de infrumusete pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07985
(151) 25/11/2014
(732) S.C. GREEN COMTEXT S.R.L.,

Str. Spiru Haret nr. 42, Jud. Buz|u,
, BUZ{U ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou
2, Jud. BraÕov BRAÔOV

(540)

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:261103; 261113;

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

clase:
24 Úes|turi Õi produse textile, necuprinse
în alte clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07986
(151) 25/11/2014
(732) S.C. OPTIC PARTNER S.R.L.,

Str. Theodor Burada, nr. 38A, et.
1, birou 5, Jud. ConstanÛa,
900160, CONSTANÚA ROMANIA

(540)

Tom Jones

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

9 Ochelari (optic|).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07987
(151) 25/11/2014
(732) BERLAN FLORENTINA PFA, Str.

MoÕu, nr. 4, ap. 8, Jud. IaÕi,
700390, IAÔI ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. SârguinÛei nr.39 /12, jud.MureÕ
TÂRGU MUREÔ

(540)

POVESTIND MATEMATICA

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

9 Aparate Õi instrumente ÕtiinÛifice,
nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cânt|rire, de
m|surare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranÛ| (salvare) Õi
didactice; aparate Õi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporÛi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;

compact discuri, dvd-uri Õi alti suporÛi de
înregistrare digitala, mecanisme pentru
aparate cu preplat|; case înregistratoare,
maÕini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaÛiei Õi calculatoare;
software pentru calculatoare, extinctoare
(solicit|m protecÛie pentru întreaga list|
de produse incluse în aceast| clas|
conform Clasific|rii de la Nisa).
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee (solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse incluse în
aceast| clas| conform Clasific|rii de la
Nisa).
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
de sport necuprinse în alte clase;
decoraÛiuni (ornamente) pentru pomul de
Cr|ciun (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de produse incluse în
aceast| clas| conform Clasific|rii de la
Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în aceast|
clas| conform Clasific|rii de la Nisa).
38 TelecomunicaÛii (solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de servicii incluse în
aceast| clas| conform Clasific|rii de la
Nisa).
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale (solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de servicii
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incluse în aceast| clas| conform
Clasific|rii de la Nisa).
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator. (solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de servicii
incluse în aceast| clas| conform
Clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07995
(151) 25/11/2014
(732) PARTIDUL NATIONAL LIBERAL,

B-dul. Aviatorilor nr. 86, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

PNL PARTIDUL NATIONAL
LIBERAL

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010105; 241501;

260407; 260413; 260416; 260418;

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

9 Suporturi magnetice on-line cuprinzând
afiÕe, clipuri electorale, material publicitar
pentru campaniile electorale.
36 Strângerea de fonduri în scopuri
electorale.
41 Organizare de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, activit|Ûi cu caracter
sportiv Õi cultural pentru nominalizarea Õi
susÛinerea candidaÛilor în campania
electoral|.
45 Organizare de evenimente, cu excepÛia
celor cuprinse în clasa 41 (cu scop social,
de protecÛie, mediere, cluburi de întâlniri,
aranjarea de întâlniri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07996
(151) 25/11/2014
(732) SIDELA S.A., Strada Avendia 18

de Julio, Num|r 1117, ,
MONTEVIDEO URUGUAY 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  P O P E S C U
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

Pic|tura ce lipeÕte, nimic,
nimic nu dezlipeÕte

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

1 Adezivi industriali; adezivi pentru
î n c| l Û |m i n t e ;  a d e z i v i  p e n t r u
impermeabilizare; adezivi pentru industrie;
adezivi pentru piele; adezivi pentru uz
industrial; adezivi pentru repararea
obiectelor sparte; adezivi (materiale de
lipit) destinaÛi industriei; adezivi de origine
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sintetic| pentru uz industrial; adezivi
industriali folosiÛi în acoperiri Õi etanÕ|ri;
adezivi cu priz| rapid| de uz industrial;
adezivi (alÛii decât cei pentru papet|rie
sau menaj); compoziÛii de adezivi Õi chituri
pentru repararea elementelor de
etanÕare; adezivi pentru materiale
plastice (alÛii decât pentru papet|rie sau
menaj); adezivi pentru metal (alÛii decât
cei pentru papet|rie sau scopuri casnice);
adezivi, alÛii decât cei utilizaÛi pentru
articole de papet|rie sau de uz menajer;
adezivi de suprafata (cu excepÛia celor
pentru uz medical, pentru papet|rie sau
pentru uz casnic); produse (chimice) de
e tanÕare  pen t ru  e tanÕe izarea
suprafeÛelor; compuÕi de etanÕare
chimici; preparate chimice pentru
etanÕare; lichide de etanÕare pentru
hârtie; compuÕi de etanÕare pentru
folosirea în construcÛii (produse chimice);
adezivi de contact; adezivi destinaÛi
industriei, în special pentru industria
construcÛiilor.
16 Adezivi; adezivi pentru papet|rie;
adezivi pentru uz casnic; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; adezivi pentru papet|rie sau
menaj (materiale de lipit).
17 Adezivi pentru izolare; materiale
pentru c|l|f|tuire; compuÕi de c|l|f|tuire;
material adeziv Õi compus de c|l|f|tuire;
compuÕi de c|l|f|tuire pentru etanÕarea
fisurilor; materiale de etanÕare; materiale
pentru etanÕare Õi izolare; compuÕi de
etanÕare nemetalici pentru îmbin|ri;
materiale de etanÕare adezive pentru uz
general; compuÕi maleabili pentru utilizare
la îmbinare Õi etanÕare; compuÕi izolatori;
materiale izolatoare; substanÛe izolante;
materiale izolante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08002
(151) 25/11/2014
(732) OIANU ADRIAN VIOREL, B-ul

Dacia nr. 72, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ADRIAN OIANU

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

14 Metale preÛioase Õi aliajele lor Õi
produse din aceste materiale sau placate
cu acestea, necuprinse în alte clase;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preÛioase;
ceasornic|rie Õi instrumente pentru
m|surarea timpului.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator; inclusiv creare
Õi menÛinere website propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08003
(151) 25/11/2014
(732) PUIC{ ROBERT, Str. C|luÕei nr.

39, ap. 1, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Gentlemen's BARBER GB
2010 ELEGANÚ{ Ôl STIL
  
(531) Clasificare Viena:260117; 261101;

270502; 270511;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
35 Publicitate; furnizarea de informaÛii
terÛilor privind distribuÛia de produse din
clasa 3; furnizarea de ghiduri publicitare
online dotate cu funcÛia de c|utare pentru
serviciile altor agenÛi economici;
distribuirea de materiale publicitare;
comercializarea (vânzarea en gros sau
en-detail) Õi regruparea în avantajul
terÛilor a produselor din clasa 3,
prezentarea pentru vânzare Õi vânzarea
prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv pe internet, prin intermediul unui

site web specializat de tip magazin online,
astfel încât terÛii s| le cunoasc| Õi s| le
achiziÛioneze comod; activit|Ûi de
import-export; administrarea comercial|
de licenÛe.
44 Servicii de igien| Õi de frumuseÛe;
servicii de frizerie pentru b|rbaÛi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08004
(151) 25/11/2014
(732) ÚOÚIA RADU MIHAIL, Str.

Moldovei nr. 17, judeÛul BraÕov, ,
BRAÔOV ROMANIA 

(540)

RCTI COMPANY
  
(531) Clasificare Viena:260416; 260422;

270524;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08005
(151) 25/11/2014
(732) SPÎRLEANU M{D{LINA MARIA,

Aleea Trandafirilor nr. 3, bl. A1, sc.
B, ap. 1, judeÛul Vâlcea, ,
DR{G{ÔANI ROMANIA 

(540)

M|d|lina Spîrleanu

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

25 Articole de îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte,
articole care servesc la acoperirea
capului; inclusiv accesorii vestimentare
(papioane).
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator; inclusiv creare
Õi menÛinere website propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08006
(151) 25/11/2014
(732) SIDELA S.A., Strada Avendia 18

de Julio, Num|r 1117, ,
MONTEVIDEO URUGUAY 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  P O P E S C U
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

POXIPOL... Se repar| cu
POXIPOL

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

1 Adezivi industriali; adezivi de contact;
adezivi pentru înc|lÛ|minte; adezivi pentru
industrie; adezivi pentru piele; adezivi
utilizaÛi în construcÛie; adezivi pentru uz
industrial; materiale adezive pentru
industria construcÛiilor; adezivi pentru
utilizare în construcÛii; adezivi industriali
folosiÛi în construcÛii; adezivi pentru
repararea obiectelor sparte; adezivi
(materiale de lipit) destinaÛi industriei;
adezivi de origine sintetic| pentru uz
industrial; adezivi cu priz| rapid| de uz
industrial; adezivi pentru prelucrarea
lemnului, de uz industrial; adeziv de
contact folosit împreun| cu produsele
laminate; adezivi (alÛiidecât cei pentru
papet|rie sau menaj); lianÛi (adezivi), cu
excepÛia celor pentru papet|rie sau
menaj; adezivi lichizi, cu excepÛia celor
pentru articole de papet|rie; preparate
chimice pentru etanÕare; lipiciuri
(apreturi); produse chimice folosite la lipire
(altele decât cele de uz casnic sau de
papet|rie); lianÛi folosiÛi la prepararea
calafaturilor; produse (chimice) de
e tanÕare  pen t ru  e tanÕe izarea
suprafeÛelor; preparate pentru etanÕare;
compuÕi chimici de etanÕare; compuÕi de
etanÕare pentru folosirea în construcÛii
(produse chimice); lichide de etanÕare
pentru hârtie; compoziÛii de adezivi Õi
chituri pentrurepararea elementelor de
etanÕare.
16 Adezivi; adezivi pentru papet|rie;
adezivi pentru utilizare artistic|; adezivi
pentru uz casnic; adezivi pentru articole
de papet|rie; adezivi pentru papet|rie sau
menaj (materiale de lipit).
17 Adezivi pentru izolare; compusi de
etanÕare (mastic); compuÕi pentru
etanÕarea rosturilor; compuÕi de etanÕare
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nemetalici pentru îmbin|ri; compuÕi de
c|l|f|tuire pentru etanÕarea fisurilor;
c|l|f|tuire; materiale pentru c|l|f|tuire;
compuÕi de c|l|f|tuire; material adeziv Õi
compus de c|l|f|tuire; substanÛe izolante;
materiale izolante; compuÕi izolatori;
materiale pentru etanÕare Õi izolare;
materiale de etanÕare adezive pentru uz
general; material de izolare folosit în
sectorul constructiilor navale; chit de
etanÕare; materiale de etanÕare;
materiale de etanÕare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08007
(151) 25/11/2014
(732) SIDELA S.A., Strada Avendia 18

de Julio, Num|r 1117, ,
MONTEVIDEO URUGUAY 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  P O P E S C U
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

Pic|tura

(591) Culori revendicate:albastru,
galben, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 190303;

190315; 250119; 290113;  

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

1 Adezivi industriali; adezivi industriali
folosiÛi în construcÛii; adezivi industriali
folosiÛi la prelucrarea metalului; adezivi
industriali folosiÛi în acoperiri Õi etanÕ|ri;
adezivi pentru industrie; adezivi pentru uz
industrial; adezivi (materiale de lipit)
destinaÛi industriei; adezivi destinaÛi
industriei, în special pentru industria
construcÛiilor; adezivi utilizaÛi ca materiale
de imbinare (industrial); adezivi cu priz|
rapid| de uz industrial; adezivi de contact;
adezivi pentru impermeabilizare; adezivi
pentru afiÕe; adezivi pentru înc|lÛ|minte;
adezivi pentru piele; adezivi folosiÛi în
domeniul ÕtiinÛific; adezivi (alÛii decât cei
pentru papet|rie sau menaj); adezivi
pentru materiale plastice (alÛii decât
pentru papet|rie sau menaj); adezivi
pentru metal (alÛii decât cei pentru
papet|rie sau scopuri casnice); adezivi,
alÛii decât cei utilizaÛi pentru articole de
papet|rie sau de uz menajer; adezivi de
origine sintetic| pentru uz industrial;
adezivi de suprafaÛ| (cu excepÛia celor
pentru uz medical, pentru papet|rie sau
pentru uz casnic); adezivi pentru
repararea obiectelor sparte; compoziÛii de
adezivi Õi chituri pentru repararea
elementelor de etanÕare; lipiciuri
(apreturi); produse chimice folosite la lipire
(altele decât cele de uz casnic sau de
papet|rie); lianÛi folosiÛi la prepararea
c|l|f|turilor; lianÛi folosiÛi la prepararea
produselor de etanÕare; produse chimice
de etanÕare pentru etanÕeizarea
suprafeÛelor; compuÕi de etanÕare pentru
folosirea în construcÛii (produse chimice);
preparate chimice pentru etanÕare;
compuÕi chimici de etanÕare; lichide de
etanÕare pentru hârtie; lianÛi (adezivi), cu
excepÛia celor pentru papet|rie sau
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menaj; adezivi (apreturi).
16 Adezivi (materiale colante) pentru
papet|rie sau menaj; adezivi pentru
papet|rie sau menaj (materiale de lipit);
gume (lipiciuri) pentru papet|rie sau
menaj; adezivi pentru papet|rie; adezivi
pentru articole de papet|rie; adezivi.
17 CompuÕi de etanÕare (mastic);
compuÕi pentru etanÕarea rosturilor;
compuÕi de etanÕare nemetalici pentru
imbin|ri; compuÕi de c|l|f|tuire pentru
etanÕarea fisurilor; adezivi pentru izolare;
c|l|f|tuire; materiale pentru c|l|f|tuire;
compuÕi de c|l|f|tuire; material adeziv Õi
compus de c|l|f|tuire; substanÛe izolante;
materiale izolante; compuÕi izolatori;
materiale pentru etanÕare Õi izolare;
materiale de etanÕare adezive pentru uz
general; material de izolare folosit în
sectorul construcÛiilor navale; chit de
etanÕare; materiale de etanÕare;
materiale de etanÕare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07997
(151) 25/11/2014
(732) WENCZ MARIANA, Str. SperanÛei

nr. 21, Comuna Corbeanca,
JudeÛul Ilfov, , SAT CORBEANCA
ROMANIA 

(740) S.C. MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12,
bl. D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

FEMIS PROPILL

(591) Culori revendicate:roz (pantone
214 C), albastru (pantone 2747 C),
bleu (pantone 299 C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
5 Produse farmaceutice; produse
veterinare; produse sanitare de uz
medical; substanÛe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice; suplimente nutritive;
suplimente alimentare pentru oameni Õi
animale; produse, cuprinse în aceast|
clas|, pentru diminuarea efectelor
adverse ale anticoncepÛionalelor; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinÛilor Õi pentru amprente
dentare; dezinfectanÛi; remedii naturale
(produse farmaceutice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08008
(151) 25/11/2014
(732) S.C. ILMA TOTAL TRADE S.R.L.,

Str. Prav|Û nr. 18, bl. P8, sc. D, ap.
65, sector 6, 61566, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

TOOLMAN
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
7 MaÕini-unelte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07988
(151) 25/11/2014
(732) MORARIU ANDREI IOAN, Str.

Mihai Eminescu nr. 11, judeÛul
BraÕov, , VICTORIA ROMANIA 

(540)

OPTIMEF

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

14 Metale preÛioase Õi aliajele lor Õi
produse din aceste materiale sau placate
cu acestea, necuprinse în alte clase;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preÛioase;
ceasornic|rie Õi instrumente pentru
m|surarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07989
(151) 25/11/2014
(732) MORARIU ANDREI IOAN, Str.

Mihai Eminescu nr. 11, judeÛul
BraÕov, , VICTORIA ROMANIA 

(540)

CROMEF

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

14 Metale preÛioase Õi aliajele lor Õi
produse din aceste materiale sau placate
cu acestea, necuprinse în alte clase;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preÛioase;
ceasornic|rie Õi instrumente pentru
m|surarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07990
(151) 25/11/2014
(732) MARIN ALEXANDRA, Str. Sfântul

Apostol Andrei nr. 79, bl. PC82, ap.
10, judeÛul Bihor, 410333,
ORADEA ROMANIA 

(540)

alexandra marin
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

270515;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Úes|turi Õi produse textile, necuprinse
în alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de
mas|.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
de sport necuprinse în alte clase;
decoraÛiuni (ornamente) pentru pomul de
Cr|ciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07991
(151) 25/11/2014
(732) ENE SORIN MARIUS, Str. Nicolae

Filimon nr. 33, sector 6, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

SORINEL PUSTIU
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07992
(151) 25/11/2014
(732) S.C. HERA ROVANIEMI S.R.L.,

Str. Ghidigeni nr. 98, bl. 1, ap. 6,
sector 5, 052824, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

it-sh

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07993
(151) 25/11/2014
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L.,

Bdul. Corneliu Coposu nr. 5, bl.
103, sc. 3, et. 7, ap. 74, sector 3,
30602, BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. CuÛitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

COSMO PHARM CPR
NATURAL

(591) Culori revendicate:verde, roÕu,
portocaliu, ocru

 (531) Clasificare Viena:050315; 250119;
260118; 260418; 290114;  

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

5 Produse farmaceutice; substanÛe
dietetice de uz medical; suplimente
alimentare (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07994
(151) 25/11/2014
(732) S.C. OUYANG TRADE IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Vasile Lasc|r
nr. 137, ap. 3, camera 2, sector 2,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

FINERY
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270514;  
511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 08000
(151) 25/11/2014
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George BariÛiu nr. 8,
judeÛul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ôtirbei
Vod| nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5,
ap.18, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

BankFRIDAY

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

36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în
aceast| clas| conform clasific|rii de la
Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 08001
(151) 25/11/2014
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George BariÛiu nr. 8,
judeÛul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ôtirbei
Vod| nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5,
ap.18, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

Bank FRIDAY

(591) Culori revendicate:negru, alb,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260422; 270502;

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

clase:
36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (solicit|m protecÛie pentru
întreaga list| de servicii incluse în aceast|
clas| conform clasific|rii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜


