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Publicate în 02.04.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02057
26/03/2014 S.C. STOP S.R.L. Mamaia Summerland

2 M 2014
02075

26/03/2014 S.C. TOMEK CARPET
COMPANY S.R.L.

TC TOMEK CARPET PREŢURI
PENTRU TOATE BUZUNARELE!

3 M 2014
02083

26/03/2014 S.C. LIFE CARE PROPERTIES
S.R.L.

LifeCare PROPERTIES

4 M 2014
02084

26/03/2014 MISU IANCU MISHU FA O BAIE CU MISHU !

5 M 2014
02085

26/03/2014 BONTESCU VALENTIN LA HAMACE

6 M 2014
02086

26/03/2014 MĂGUREANU MONICA
FLORINA

simply talking

7 M 2014
02087

26/03/2014 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. BISCOROM

8 M 2014
02088

26/03/2014 S.C. MMM CONSULTING
INTERNATIONAL S.R.L.

MMM CONSULTING INT'L
ARHITECŢI Al ÎNVĂŢĂRII

9 M 2014
02089

26/03/2014 S.C. MMM CONSULTING
INTERNATIONAL S.R.L.

ARHITECTI AI INVATATURII

10 M 2014
02090

26/03/2014 GARANTI BANK S.A. BONUS ECONOMUS

11 M 2014
02091

26/03/2014 GARANTI BANK S.A. ECONOMUS

12 M 2014
02092

26/03/2014 S.C. BASAROM S.R.L. KAMA

13 M 2014
02093

26/03/2014 S.C. TELENA BEST S.R.L. EDEN

14 M 2014
02094

26/03/2014 S.C. AUROCOM S.R.L. B&S

15 M 2014
02095

26/03/2014 S.C. FREI ANDY S.R.L. Print si Cersetor

16 M 2014
02096

26/03/2014 S.C. AUROCOM S.R.L. JUST

17 M 2014
02097

26/03/2014 DIAMOND QUEST LIMITED USC United States of Cigarette

18 M 2014
02098

26/03/2014 DIAMOND QUEST LIMITED UST United States of Tobacco
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19 M 2014
02099

26/03/2014 MARIN DANIELA Rulota cu flori

20 M 2014
02101

26/03/2014 S.C. LA COCOSATU S.R.L. RESTAURANT LA COCOŞATU

21 M 2014
02102

26/03/2014 MALIDEROS GEORGIOS RETSINA MEDITERANEAN
EXCELLENCE

22 M 2014
02103

26/03/2014 MALIDEROS GEORGIOS ORO TORO

23 M 2014
02104

26/03/2014 ASOCIATIA ADVICE ROMANIA LECTURI URBANE

24 M 2014
02105

26/03/2014 S.C. TEKKO LOGISTIK
INDUSTRY S.R.L.

TEKKO Logistik Industry

25 M 2014
02106

26/03/2014 JOHNSON & JOHNSON Oly-Nal

26 M 2014
02107

26/03/2014 S.C. DVD MASTER S.R.L. SENATOR

27 M 2014
02108

26/03/2014 S.C. PARTENER COFFEE
SERVICES S.R.L.

ecoffeeshop.ro

28 M 2014
02109

26/03/2014 S.C. PARTENER COFFEE
SERVICES S.R.L.

caffea.ro

29 M 2014
02110

26/03/2014 JOHNSON & JOHNSON Oly-Nal

30 M 2014
02111

26/03/2014 ILISIA EMANUELA AIDA EMANUELA AIDA ILISIA

31 M 2014
02112

26/03/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. KIBITZ

32 M 2014
02113

26/03/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. ELEFANTELUL VESEL

33 M 2014
02114

26/03/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. FIFI LA DOCTOR

34 M 2014
02115

26/03/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. WHIRLEE

35 M 2014
02116

26/03/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. GEAMPARALE

36 M 2014
02117

26/03/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. SAPTE DINTR-O LOVITURA

37 M 2014
02118

26/03/2014 INTERFRIG GROUP S.R.L. INTERUTILAJE

38 M 2014
02119

26/03/2014 VASII MARIA MARIA VASII
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39 M 2014
02120

26/03/2014 S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. FOTBAL CLUB MUNICIPAL SOIMII

40 M 2014
02121

26/03/2014 SANTE HOSPITAL
MANAGEMENT S.R.L.

Sante H&M

41 M 2014
02122

26/03/2014 DARIE EUGEN EUGEN DARIE

42 M 2014
02123

26/03/2014 TIBOO S.R.L. TIBOO

43 M 2014
02124

26/03/2014 BITU MIHAI ALEXANDRU MIHAI ALEXANDRU BITU

44 M 2014
02125

26/03/2014 S.C. SB SFERA S.R.L. EURRONE EUROPEAN
RESOURCE OPERATIONS
NETWORK

45 M 2014
02126

26/03/2014 DOGARU RADU RADU DOGARU

46 M 2014
02127

26/03/2014 MEWAH BRANDS (S) Pte Ltd MOI INTERNATIONAL TRIDENT

47 M 2014
02128

26/03/2014 NEAGU CATALIN-FENELON credit prin telefon

48 M 2014
02129

26/03/2014 NEAGU CATALIN-FENELON credit prin sms

49 M 2014
02130

26/03/2014 NEAGU CATALIN-FENELON imprumut prin telefon

50 M 2014
02131

26/03/2014 NEAGU CATALIN-FENELON imprumut prin sms

51 M 2014
02132

26/03/2014 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

PARAREMIN

52 M 2014
02133

26/03/2014 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

MEMOSANT

53 M 2014
02134

26/03/2014 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

IBUVALEN

54 M 2014
02135

26/03/2014 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

Mio-AAS

55 M 2014
02136

26/03/2014 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

MALEVIG

56 M 2014
02137

26/03/2014 VOICU ANDREI BOGDAN modizi

57 M 2014
02138

26/03/2014 INTREPRINDEREA
INDIVIDUALA ZIMBRU
DUMITRU

DOZATOR APĂ ALCALINĂ
IONIZATĂ, ANTIOXIDANTĂ IZVOR
DE SANATATE
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58 M 2014
02139

26/03/2014 IUST SERV S.R.L. Fredz Pufos, gustos, pentru orice
pofticios!

59 M 2014
02140

26/03/2014 KESSELRING S.R.L. cubz

60 M 2014
02141

26/03/2014 GOTTNER INDUSTRIES S.R.L. GART

61 M 2014
02142

26/03/2014 KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG,

VAVIENO

62 M 2014
02143

26/03/2014 KAUFLAND WARENHANDEL
GMBH & CO. KG,

VAVIENO
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(210) M 2014 02057
(151) 26/03/2014
(732) S.C. STOP S.R.L., Str. Dezrobirii nr.

92, Judeţul Constanţa, 900236,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Mamaia Summerland

(591) Culori revendicate:portocaliu, azur,
albastru

 
(531) Clasificare Viena:030715; 060310;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare: vânzări şi închirieri
imobiliare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară în regim hotelier.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02075
(151) 26/03/2014
(732) S . C .  T O M E K  C A R P E T

COMPANY S.R.L., Str. Podeni nr.
17, Judeţul Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

TC TOMEK CARPET
PREŢURI PENTRU TOATE
BUZUNARELE!

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii (cu
excep ţ ia  t ransportului)  permi ţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, prin diferite forme de comerţ, inclusiv
prin pagină web pentru produsele din
domeniul de activitate al societăţii, servicii de
import-export în domeniul de activitate;
lanţuri de magazine, benzinării, cafenele şi
fast-food-uri. 
37 Benzinării (servicii de alimentare cu
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carburanţi); construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
restaurante; servicii de tip fast-food; servicii
de catering; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02111
(151) 26/03/2014
(732) ILISIA EMANUELA AIDA, Str.

G-ral. Praporgescu nr. 8, et. 1, ap. 8,
Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

EMANUELA AIDA ILISIA
  

(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 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; extinctoare.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02112
(151) 26/03/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

KIBITZ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02083
(151) 26/03/2014
(732) S.C. LIFE CARE PROPERTIES

S.R.L., Comuna Giroc, DN 59, km.
8+55 M Stanga, camera 2, parter, Jud.
Timiş, , SAT CHISODA ROMANIA

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

(540)

LifeCare PROPERTIES

(591) Culori revendicate:verde, gri închis
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă în afaceri şi
management; servicii de import-export;
servicii de intermediere în comerţ, serviciii de
intermediere în comerţul cu maşini,
echipamente industriale, nave şi avioane;
servicii de comerţ cu ridicata; servicii de
comerţ cu ridicata de maşini şi echipamente;
servicii de cumpărare şi vânzare de bunuri
imobiliare; servicii de cumpărare şi vânzare de

bunuri imobiliare proprii.
36 Afaceri imobiliare; management imobiliar;
servicii de închiriere şi subînchiriere bunuri
imobiliare proprii şi/sau închiriate; evaluări
imobiliare; leasing imobiliar, servicii de
consultanţă în domeniul imobiliar.
39 Activităţi de inchiriere şi leasing de
autoturisme şi de autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02113
(151) 26/03/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

ELEFANTELUL VESEL
  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02128
(151) 26/03/2014
(732) NEAGU CATALIN-FENELON, Str.

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

(540)

credit prin telefon
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02129
(151) 26/03/2014
(732) NEAGU CATALIN-FENELON, Str.

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

(540)

credit prin sms
 

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

36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02130
(151) 26/03/2014
(732) NEAGU CATALIN-FENELON, Str.

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

(540)

imprumut prin telefon
  

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

36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02131
(151) 26/03/2014
(732) NEAGU CATALIN-FENELON, Str.

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

(540)

imprumut prin sms
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02114
(151) 26/03/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

FIFI LA DOCTOR
  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02133
(151) 26/03/2014
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)

MEMOSANT
  

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

5 Suplimente alimentare de uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02132
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(151) 26/03/2014
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)

PARAREMIN
  

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare de uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02134
(151) 26/03/2014
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)

IBUVALEN
  

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare de uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02115

(151) 26/03/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

WHIRLEE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02135
(151) 26/03/2014
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)

Mio-AAS
  

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

5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare de uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02136
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(151) 26/03/2014
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Str. 9 Mai, bl. 77, Jud. Sibiu,
550201, SIBIU ROMANIA 

(540)

MALEVIG
 

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

5 Suplimente alimentare de uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02138
(151) 26/03/2014
(732) I N T R E P R I N D E R E A

I N D I V I D U A L A  Z I M B R U
DUMITRU, B-dul Sănătăţii, bl. K15,
ap. 9, Jud. Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(540)

DOZATOR APĂ ALCALINĂ
IONIZATĂ, ANTIOXIDANTĂ
IZVOR DE SANATATE

(591) Culori revendicate:gri, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02139
(151) 26/03/2014
(732) IUST SERV S.R.L., Nr. 729, Jud.

Suceava, , ADANCATA ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache

Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Fredz Pufos, gustos, pentru
orice pofticios!

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

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02140
(151) 26/03/2014
(732) KESSELRING S.R.L., Str. N.

Roznovanu nr. 61, Jud. Neamţ, ,
ROZNOV ROMANIA 

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

(540)

cubz
  

(531) Clasificare Viena:260201; 270501;  
(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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;

compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
25 Îmbracaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02141
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(151) 26/03/2014
(732) GOTTNER INDUSTRIES S.R.L.,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 126, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

GART

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  (531) Clasificare Viena:260418; 270511;
270524; 290113;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02088

(151) 26/03/2014
(732) S.C. MMM CONSULTING

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Breaza nr. 6, bl. V24A, sc. 1, et. 3, ap.
10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MMM CONSULTING INT'L
ARHITECŢI Al ÎNVĂŢĂRII

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02142
(151) 26/03/2014
(732) KAUFLAND WARENHANDEL

GMBH & CO. KG,, Rotelstrasse 35,
74172, NECKARSULM GERMANIA

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VAVIENO
  

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

6 Recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid; lăzi metalice.
8 Tacâmuri, cuţite, furculiţe şi linguri; veselă,
argintărie; unelte manuale pentru tocare,
măcinare, presare, decorticarea, înlăturarea
sâmburilor din fructe şi în scopuri de
deschidere; deschizătoare de borcane; foarfece
pentru secţionarea cărnii de pasăre; foarfece;
instrumente şi aparate de ascuţit, incluse în
clasa 08; instrumente de pilit (pietre pentru
ascuţit); feliatoare de legume; pile (scule
manuale); maşini de tăiat şi faţetat,
deschizătoare de stridii; deschizătoare de
conserve; pioleţi pentru gheaţă; răzuitoare
(cuţite); tocătoare (unelte manuale); tocătoare
de legume; cuţite ghilotină; satâre (cuţite);
cuţite folosite în cofetărie; cleşti; toate
bunurile menţionate anterior cuprinse în clasa
08; cuţite pentru brânză (neelectrice); cuţite
pentru pizza (neelectrice).
9 Cântare şi cântare de bucătărie; termometre,
nu pentru uz medical.
11 Sobe.
16 Decoraţiuni şi forme de hârtie sau de
carton pentru prajituri, produse de patiserie,
dulciuri şi alimente; material pentru ambalat
i n c l u s  î n  c l a s a  1 6 ;  p u n g i  d e

ambalaj(învelitoare, săculeţe) din hârtie sau
material plastic, pentru împachetat.
20 Capsule (recipiente nemetalice); capace din
plastic pentru conserve; sine pentru agăţarea
ustensilelor de uz casnic; dopuri pentru sticle
(nemetalice); chipsuri din plastic pentru
cărucioare de cumpărături; covorase de
protecţie, detaşabile, pentru chiuvete
(garnituri pentru chiuvetă); coşuri, nemetalice;
canistre şi cutii, nemetalice; mobilier de
bucătărie, în special rafturi de bucătărie.
21 Sticlărie, porţelan şi ceramică, incluse în
această clasă; vase; tigăi; ustensile de
bucătărie; veselă (ustensile de uz casnic);
veselă pentru servit; căni; deschizătoare de
sticle; porţelan bone china; articole din cristal;
sticlărie, ceramică, porţelan; sticle; veselă;
tocătoare din lemn pentru pâine; coşuri pentru
pâine şi cutii pentru pâine; tăvi (platouri de
servit); forme pentru prăjituri; forme pentru
wafe; forme de copt; tăvi de copt; folii pentru
copt; storcătoare pentru prepararea sucurilor
(neelectrice); aparate pentru sigilare cu folie
(ambalare) (neelectric); coşuri de uz casnic;
râzătoare pentru utilizare în bucătărie;
stingătoare de lumânări; sfeşnic în formă de
disc; sfeşnice; cutii pentru dulciuri; produse
din porţelan bone china; beţişoare chinezeşti
(tacâmuri); suporturi de masa (ustensile de
masă); shakere pentru preparat cocteiluri;
filtre de cafea; râşniţe de cafea; aparate de
cafea cu filtru; servicii pentru cafea; cafetiere;
frigărui; recipiente pentru gheaţă; răcitoare
portabile, genţi termoizolante şi cutii de
răcire; dispozitive de răcire cu lichid pentru
răcirea alimentelor în scopuri casnice;
tirbuşoane; ceşti; tocătoare din lemn pentru
bucătărie; carafe; recipiente pentru băuturi,
pahare, cuve, recipienţi; suporturi pentru ouă;
pocale; râzătoare; borcane etanşe; vase
termoizolante; forme pentru cuburi de gheaţă;
căni şi ulcioare; suporturi pentru cuţite; tăvi
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turnante (pentru bucătărie); servicii de lichior;
recipiente pentru alimente; suporturi pentru
lista cu meniuri; linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie); suporturi pentru
şerveţele; inele pentru şerveţele; farfurii din
hârtie; instrumente pentru tăiat coca;
măcinători de sare şi râşniţe de piper; solniţe;
recipiente pentru piper; zaharniţă; farfurioare;
instrumente de ridicare pentru uz casnic şi
pentru bucatărie; seturi pentru condimente;
strecurători şi site; veselă şi tacâmuri pentru
masă; căni de metal; infuzoare de ceai
rotunde; cutii pentru ceai; infuzoare de ceai;
cervicii de ceai; ceainice; suporturi de
scobitori (nu din metale preţioase); scobitori;
tăvi, pentru uz casnic; suporturi de farfurii
(ustensile de masă ); termosuri izolate termic;
vaze; opere de artă din porţelan, teracotă sau
sticlă; ornamente decorative pentru ferestre şi
uşi din ceramică, porţelan bone china, sticlă,
cristal, faianţă, teracotă sau porţelan; cutii de
depozitare sau recipiente pentru produse
prospete sau cutii de depozitare a mâncării sau
recipiente (cu excepţia celor din metale
preţioase); sticle frigorifice; sticle (recipiente);
untiere; capace pentru untiere; genţi şi cutii
termoizolante, neelectrice; borcane pentru
prăjiturele; cutii de cafea; termosuri; shakere;
strecurători de ceai, nu din metale preţioase;
olivieră pentru uz casnic; suporturi pentru
condimente; shakere pentru cocktailuri;
amestecătoare pentru cocktailuri; farfurii de
unică folosinţă; sticle de apă portabile; paie de
băut; pahare de hârtie şi de plastic; huse
pentru ceainice; ulcioare pentru lapte şi
ulcioare pentru smântână; carafe şi
decantoare; beţişoare pentru cocktailuri;
ustensile de bucătărie, în special pentru
servirea tortului şi felierea tortului, pentru
servirea salatei, polonice, spatule (pentru
mâncare), spatula (raclete), linguri pentru
amestecat, linguri pentru sos, linguri pentru

spaghete, porţionator de spaghete; suport
pentru tacâmuri utilizate la servire; mixere
neelectrice; prese pentru usturoi acţionate
manual; etajere (standuri de servire); răcitoare
pentru sticle şi găleţi pentru şampanie; căni cu
închidere etanşă; suporturi pentru oale;
mănuşi pentru cuptor; cutii din email, faianţă,
ceramică şi porţelan bone china; suporturi de
cuţite (goale); coşuri de gunoi pentru resturi
de mâncare; capace pentru platouri de brânză;
panou pentru acoperirea arzătoarelor; pungi
pentru glazurat (pungi pentru patiserie);
pensule (cu excepţia celor de pictat); forme
pentru fursecuri (biscuiţi); dozatoare de
cremă; toate bunurile menţionate anterior
incluse în clasa 21.
24 Fata de masă; servetele; huse pentru
mobilier din material textil; huse pentru
mobilier din material plastic; pânzeturi pentru
casă; servete de masă; ţesături substituienţi ai
plasticului; feţe de masă; servetele de masă;
huse din material textil pentru suporturile de
şerveţele şi şervete; suporturi pentru pahare
din material textil; faţă de masă (cu excepţia
celei din hârtie); tifon pentru acoperirea
branzei (kasetucher); huse pentru mobilă;
batiste din material textile; traverse textile
pentru mese; prosoape pentru vase din
material textil; toate bunurile menţionate
anterior incluse în clasa 24.
25 Şorşuri de bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02143
(151) 26/03/2014
(732) KAUFLAND WARENHANDEL

GMBH & CO. KG,, Rotelstrasse 35,
74172, NECKARSULM GERMANIA

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VAVIENO
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid; lăzi metalice.
8 Tacâmuri, cuţite, furculiţe şi linguri; veselă,
argintărie; unelte manuale pentru tocare,
măcinare, presare, decorticarea, înlăturarea
sâmburilor din fructe şi în scopuri de
deschidere; deschizătoare de borcane; foarfece
pentru secţionarea cărnii de pasăre; foarfece;
instrumente şi aparate de ascuţit, incluse în
clasa 08; instrumente de pilit (pietre pentru
ascuţit); feliatoare de legume; pile (scule
manuale); maşini de tăiat şi faţetat,
deschizătoare de stridii; deschizătoare de
conserve; pioleţi pentru gheaţă; răzuitoare
(cuţite); tocătoare (unelte manuale); tocătoare
de legume; cuţite ghilotină; satâre (cuţite);
cuţite folosite în cofetărie; cleşti; toate
bunurile menţionate anterior cuprinse în clasa
08; cuţite pentru brânză (neelectrice); cuţite
pentru pizza (neelectrice).
9 Cântare şi cântare de bucătărie; termometre,

nu pentru uz medical.
11 Sobe.
16 Decoraţiuni şi forme de hârtie sau de
carton pentru prajituri, produse de patiserie,
dulciuri şi alimente; material pentru ambalat
i n c l u s  î n  c l a s a  1 6 ;  p u n g i  d e
ambalaj(învelitoare, săculeţe) din hârtie sau
material plastic, pentru împachetat.
20 Capsule (recipiente nemetalice); capace din
plastic pentru conserve; sine pentru agatarea
ustensilelor de uz casnic; dopuri pentru sticle
(nemetalice); chips uri din plastic pentru
carucioare de cumparaturi; covorase de
protecţie, detasabile, pentru chiuvete
(garnituri pentru chiuveta); cosuri, nemetalice;
canistre şi cutii, nemetalice; mobilier de
bucătărie, în special rafturi de bucătărie.
21 Sticlărie, porţelan şi ceramică, incluse în
această clasă; vase; tigăi; ustensile de
bucătărie; veselă (ustensile de uz casnic);
veselă pentru servit; căni; deschizătoare de
sticle; porţelan bone china; articole din cristal;
sticlărie, ceramică, porţelan; sticle; veselă;
tocătoare din lemn pentru pâine; coşuri pentru
pâine şi cutii pentru pâine; tăvi (platouri de
servit); forme pentru prăjituri; forme pentru
wafe; forme de copt; tăvi de copt; folii pentru
copt; storcătoare pentru prepararea sucurilor
(neelectrice); aparate pentru sigilare cu folie
(ambalare) (neelectric); coşuri de uz casnic;
râzătoare pentru utilizare în bucătărie;
stingătoare de lumânări; sfeşnic în formă de
disc; sfeşnice; cutii pentru dulciuri; produse
din porţelan bone china; beţişoare chinezeşti
(tacâmuri); suporturi de masa (ustensile de
masă); shakere pentru preparat cocteiluri;
filtre de cafea; râşniţe de cafea; aparate de
cafea cu filtru; servicii pentru cafea; cafetiere;
frigărui; recipiente pentru gheaţă; răcitoare
portabile, genţi termoizolante şi cutii de
răcire; dispozitive de răcire cu lichid pentru
răcirea alimentelor în scopuri casnice;
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tirbuşoane; ceşti; tocătoare din lemn pentru
bucătărie; carafe; recipiente pentru băuturi,
pahare, cuve, recipienţi; suporturi pentru ouă;
pocale; râzătoare; borcane etanşe; vase
termoizolante; forme pentru cuburi de gheaţă;
căni şi ulcioare; suporturi pentru cuţite; tăvi
turnante (pentru bucătărie); servicii de lichior;
recipiente pentru alimente; suporturi pentru
lista cu meniuri; linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie); suporturi pentru
şerveţele; inele pentru şerveţele; farfurii din
hârtie; instrumente pentru tăiat coca;
măcinători de sare şi râşniţe de piper; solniţe;
recipiente pentru piper; zaharniţă; farfurioare;
instrumente de ridicare pentru uz casnic şi
pentru bucatărie; seturi pentru condimente;
strecurători şi site; veselă şi tacâmuri pentru
masă; căni de metal; infuzoare de ceai
rotunde; cutii pentru ceai; infuzoare de ceai;
cervicii de ceai; ceainice; suporturi de
scobitori (nu din metale preţioase); scobitori;
tăvi, pentru uz casnic; suporturi de farfurii
(ustensile de masă ); termosuri izolate termic;
vaze; opere de artă din porţelan, teracotă sau
sticlă; ornamente decorative pentru ferestre şi
uşi din ceramică, porţelan bone china, sticlă,
cristal, faianţă, teracotă sau porţelan; cutii de
depozitare sau recipiente pentru produse
prospete sau cutii de depozitare a mâncării sau
recipiente (cu excepţia celor din metale
preţioase); sticle frigorifice; sticle (recipiente);
untiere; capace pentru untiere; genţi şi cutii
termoizolante, neelectrice; borcane pentru
prăjiturele; cutii de cafea; termosuri; shakere;
strecurători de ceai, nu din metale preţioase;
olivieră pentru uz casnic; suporturi pentru
condimente; shakere pentru cocktailuri;
amestecătoare pentru cocktailuri; farfurii de
unică folosinţă; sticle de apă portabile; paie de
băut; pahare de hârtie şi de plastic; huse
pentru ceainice; ulcioare pentru lapte şi
ulcioare pentru smântână; carafe şi

decantoare; beţişoare pentru cocktailuri;
ustensile de bucătărie, în special pentru
servirea tortului şi felierea tortului, pentru
servirea salatei, polonice, spatule (pentru
mâncare), spatula (raclete), linguri pentru
amestecat, linguri pentru sos, linguri pentru
spaghete, porţionator de spaghete; suport
pentru tacâmuri utilizate la servire; mixere
neelectrice; prese pentru usturoi acţionate
manual; etajere (standuri de servire); răcitoare
pentru sticle şi găleţi pentru şampanie; căni cu
închidere etanşă; suporturi pentru oale;
mănuşi pentru cuptor; cutii din email, faianţă,
ceramică şi porţelan bone china; suporturi de
cuţite (goale); coşuri de gunoi pentru resturi
de mâncare; capace pentru platouri de brânză;
panou pentru acoperirea arzătoarelor; pungi
pentru glazurat (pungi pentru patiserie);
pensule (cu excepţia celor de pictat); forme
pentru fursecuri (biscuiţi); dozatoare de
cremă; toate bunurile menţionate anterior
incluse în clasa 21.
24 Fata de masă; servetele; huse pentru
mobilier din material textil; huse pentru
mobilier din material plastic; pânzeturi pentru
casă; servete de masă; ţesături substituienţi ai
plasticului; feţe de masă; servetele de masă;
huse din material textil pentru suporturile de
şerveţele şi şervete; suporturi pentru pahare
din material textil; faţă de masă (cu excepţia
celei din hârtie); tifon pentru acoperirea
branzei (kasetucher); huse pentru mobilă;
batiste din material textile; traverse textile
pentru mese; prosoape pentru vase din
material textil; toate bunurile menţionate
anterior incluse în clasa 24.
25 Şorţuri de bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02092
(151) 26/03/2014
(732) S.C. BASAROM S.R.L., Aleea

Zânelor nr. 18, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

KAMA

 
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Motosape şi motocultoare, motopompe,
generatoare de curent, motoare ardere internă,
atomizoare şi  maşini de stropit,
pulverizatoare, freze de zăpadă, maşini de tuns
iarba, motoferăstraie, motoburghie.
8 Scule de mână.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02093
(151) 26/03/2014
(732) S.C. TELENA BEST S.R.L., Str.

Isaccei nr. 34, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

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

(540)

EDEN

(591) Culori revendicate:roşu
  

(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02097
(151) 26/03/2014
(732) DIAMOND QUEST LIMITED,

OMC Chambers, P. O. Box 3152,
Road Town, ,  TORTOLLA
INSULELE VIRGINE(BRITANICE)

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

USC United States of Cigarette

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

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
ţigări; tabachere pentru ţigări; filtre pentru
ţigări; portţigarete pentru ţigarete; foiţe pentru
ţigarete; capete de ţigare; capete pentru
portţigarete; tutun; pipe de tutun; ţigări de foi;
trabucuri; scrumiere pentru fumători;
chibrituri; brichete pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02098
(151) 26/03/2014
(732) DIAMOND QUEST LIMITED,

OMC Chambers, P. O. Box 3152,
Road Town, ,  TORTOLLA
INSULELE VIRGINE(BRITANICE)

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

UST United States of Tobacco
  
(531) Clasificare Viena:011108; 270502;

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

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri;
ţigări; tabachere pentru ţigări; filtre pentru
ţigări; portţigarete pentru ţigarete; foiţe pentru
ţigarete; capete de ţigare; capete pentru
portţigarete; tutun; pipe de tutun; ţigări de foi;
trabucuri; scrumiere pentru fumători;
chibrituri; brichete pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02099
(151) 26/03/2014
(732) MARIN DANIELA, Str. Brandusilor

nr. 79, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rulota cu flori
  

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

31 Seminţe; plante şi flori naturale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; servicii de artă florală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02116
(151) 26/03/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

GEAMPARALE
  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02101

(151) 26/03/2014
(732) S.C. LA COCOSATU S.R.L., Str.

Neagoe Vodă nr. 52A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANT LA
COCOŞATU

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:020111; 270508;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02102
(151) 26/03/2014
(732) MALIDEROS GEORGIOS ,

cetăţean străin cu rezidenţă în
România, Str. Nicolae Titulescu nr.
92, bl. 13, sc. 3, ap. 117, sector 1, ,
BUCUREŞTI

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

RETSINA MEDITERANEAN
EXCELLENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02117
(151) 26/03/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

SAPTE DINTR-O LOVITURA
  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02103
(151) 26/03/2014
(732) MALIDEROS GEORGIOS ,

cetăţean străin cu rezidenţă în
România, Str. Nicolae Titulescu nr.
92, bl. 13, sc. 3, ap. 117, sector 1, ,
BUCUREŞTI

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

ORO TORO

(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;
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ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02104
(151) 26/03/2014
(732) ASOCIATIA ADVICE ROMANIA,

Str. Mihail Moxa nr. 5-7, camera
3110, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LECTURI URBANE

 
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02105
(151) 26/03/2014
(732) S.C.  TEKKO LOGISTIK

INDUSTRY S.R.L., Bd. Voluntari nr.
85, et. 3, Spaţiul nr. 8, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

TEKKO Logistik Industry

(591) Culori revendicate:bleu, gri, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:261103; 270502;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02106
(151) 26/03/2014
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

Johnson & Johnson Plaza, 08933,
NEW BRUNSWICK S.U.A. NEW
JERSEY

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

(540)

Oly-Nal
 

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

5 Preparate decongestionante pentru sprayuri
nazale pentru tratarea afecţiunilor căilor
respiratorii superioare şi alergiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02107
(151) 26/03/2014
(732) S.C. DVD MASTER S.R.L., Str.

Bucureşti, bl. 54/2D, et. 3, ap. 45,
judeţul Giurgiu, 080537, GIURGIU
ROMANIA 

(540)

SENATOR

(591) Culori revendicate:albastru, bej
 
(531) Clasificare Viena:030122; 070118;

240924; 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.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02108
(151) 26/03/2014
(732) S.C. PARTENER COFFEE

SERVICES S.R.L., Str. Valea
Argeşului nr. 11, bl. A6, sc. B, ap. 16,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ecoffeeshop.ro

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
490C), aluna (Pantone 7516C), verde
(Pantone 7481C)

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050701;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar, oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02109
(151) 26/03/2014
(732) S.C. PARTENER COFFEE

SERVICES S.R.L., Str. Valea
Argeşului nr. 11, bl. A6, sc. B, ap. 16,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

caffea.ro

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
490C), aluna (Pantone 7516C), verde
(Pantone 7481C)

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050701;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02110
(151) 26/03/2014
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

Johnson & Johnson Plaza, 08933,
NEW BRUNSWICK S.U.A. NEW
JERSEY

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

(540)

Oly-Nal

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
5 Preparate decongestionante pentru sprayuri
nazale pentru tratarea afecţiunilor căilor
respiratorii superioare şi alergiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02118
(151) 26/03/2014
(732) INTERFRIG GROUP S.R.L., Str.

Vasile Alecsandri nr. 2, Judeţul
Constanţa, , VALUL LUI TRAIAN
ROMANIA 

(540)

INTERUTILAJE

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:241511; 260302;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02084
(151) 26/03/2014
(732) MISU IANCU, Str. Amurgului nr. 46,

judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, ap.32, jud.
Constanţa CONSTANŢA

(540)

MISHU FA O BAIE CU
MISHU !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru băi, mobilierului şi
obiectelor sanitare în magazine specializate şi
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02119
(151) 26/03/2014
(732) VASII MARIA, Str. Rodului nr. 22,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(540)

MARIA VASII
  

(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 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; extinctoare.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02085
(151) 26/03/2014
(732) BONTESCU VALENTIN, Str.

Albatrosului nr. 15, judeţul Constanţa,
, EFORIE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, ap.32, jud.
Constanţa CONSTANŢA

(540)

LA HAMACE
 

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

43 Servicii de alimentaţie publică, în special
servirea preparatelor de mâncare şi băutură în
baruri şi beach-baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02120
(151) 26/03/2014
(732) S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.,

Comuna Runcu, Jud. Gorj, , BALTA
ROMANIA 

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

(540)

FOTBAL CLUB MUNICIPAL
SOIMII
  
(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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 02086
(151) 26/03/2014
(732) MĂG U R E A N U  M O N I C A

FLORINA, Str. sold. Ion Iosif nr. 11,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

simply talking
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
publicitate; închirierea spaţiilor publicitare;
managementul afacerilor şi consultată de
organizare; consultanţă profesională în
afaceri; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; servicii de
structurare în scop publicitar; publicitate
online pe o reţea de computere; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
producţia de clipuri publicitare; relaţii publice;
pregătirea secţiunilor publicitare; scrierea
textelor publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea
concertelor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
congreselor; informaţii referitoare la educaţie;
servicii educaţionale; servicii de desktop
publishing; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale; servicii de
instruire; servicii de structurare, altele decât
pentru scop publicitar; organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament); planificarea petrecerilor
(distracţii); compunerea textelor, altele decât
textele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02121
(151) 26/03/2014
(732) S A N T E  H O S P I T A L

MANAGEMENT S.R.L., Şoseaua
Nordului nr. 82-89, parter, ap. 66,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sante H&M

(591) Culori revendicate:turcoaz, gri
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02087
(151) 26/03/2014
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

Bdul Decebal nr. 14, bl. S 6, sc. 4, etj.
1, ap. 68, sector 3, 030967,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BISCOROM
  
(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, biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
lucrări de birou; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02122
(151) 26/03/2014
(732) DARIE EUGEN, Str. Florilor nr. 84,

Jud. Tulcea, , MACIN ROMANIA 
(540)

EUGEN DARIE
  

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

40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02123

(151) 26/03/2014
(732) TIBOO S.R.L., Str. Rodniciei nr. 31,

ap. 13, Judeţul Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

TIBOO
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; servicii asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
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electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshopping); servicii de import -export.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02124
(151) 26/03/2014
(732) BITU MIHAI ALEXANDRU, Str.

George Coşbuc, nr. 5, Jud. Tulcea, ,
MĂCIN ROMANIA 

(540)

MIHAI ALEXANDRU BITU
  

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

40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02089

(151) 26/03/2014
(732) S.C. MMM CONSULTING

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Breaza nr. 6, bl. V24A, sc. 1, et. 3, ap.
10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ARHITECTI AI
INVATATURII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02125
(151) 26/03/2014
(732) S.C. SB SFERA S.R.L., Str. Panduri

nr. 17, bl. P10, et. 8, ap. 40, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EURRONE EUROPEAN
RESOURCE OPERATIONS
NETWORK
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(591) Culori revendicate:auriu, galben, roşu,
mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:030122; 030716;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gesiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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 programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02090
(151) 26/03/2014
(732) GARANTI BANK S.A., Şos. Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park 3,
Clădirea F, et. 5 şi 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BONUS ECONOMUS
  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare şi
bancare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02126
(151) 26/03/2014
(732) DOGARU RADU, Sat Carcaliu,

judeţul Tulcea, , COMUNA
CARCALIU ROMANIA 

(540)

RADU DOGARU
  

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

40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02127
(151) 26/03/2014
(732) MEWAH BRANDS (S) Pte Ltd, No.

5, International Business Park #05-00,,
609914, MEWAH BUILDING
SINGAPORE 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MOI INTERNATIONAL
TRIDENT

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile şi toate
emulsiile derivate din acestea; ulei de palmier
alimentar.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02091
(151) 26/03/2014
(732) GARANTI BANK S.A., Şos. Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park 3,
Clădirea F, et. 5 şi 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ECONOMUS
 

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare şi
bancare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02094
(151) 26/03/2014
(732) S.C. AUROCOM S.R.L., Sat Plosca,

judeţul Teleorman, , COMUNA
PLOSCA ROMANIA 

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

(540)

B&S

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02095
(151) 26/03/2014
(732) S.C. FREI ANDY S.R.L., Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100, SINAIA ROMANIA 

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

(540)

Print si Cersetor
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02096
(151) 26/03/2014
(732) S.C. AUROCOM S.R.L., Sat Plosca,

judeţul Teleorman, , COMUNA
PLOSCA ROMANIA 

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

(540)

JUST
 

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02137
(151) 26/03/2014
(732) VOICU ANDREI BOGDAN, Str. 1

Decembrie 1918, bl. C10, sc. A, ap. 4,
et. 1, Jud. Olt, , CARACAL
ROMANIA 

(540)

modizi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii online de vânzare de haine pentru
barbaţi şi femei; servicii de vânzare oferite
prin magazine.

˜˜˜˜˜˜˜


