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(210) M 2014 06352
(151) 26/09/2014
(732) S.C. SMART DIVING S.R.L., Str.

Pictor Th. Aman nr. 14, sc. A, ap. 9,
judeţul Bacău, , BACĂU 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)

SMART Driving

(591) Culori revendicate:mov, galben
  
(531) Clasificare Viena:260422; 270502;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06399
(151) 26/09/2014
(732) BARI LORELEI, Str. Ispravnicului

nr. 21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

La Sylphide BALLET SCHOOL

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), roşu (Pantone Red
032)

(531) Clasificare Viena:270507; 270510;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06413
(151) 26/09/2014
(732) ILIESCU CRISTIAN, Str. Petru

Şchiopu nr. 13, bl. H2A, sc. B, et. 3,
ap. 15, Judeţul Iaşi, 700821, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Heaven PRIETENA TA CEA MAI BUNĂ
Inna
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(591) Culori revendicate:roşu, turcoaz
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 06414
(151) 26/09/2014
(732) ILIESCU CRISTIAN, Str. Petru

Şchiopu nr. 13, bl. H2A, sc. B, et. 3,
ap. 15, Judeţul Iaşi, 700821, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Princess Studio BE YOU BE HAPPY BE
WITH US

(591) Culori revendicate:roşu, mov

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

270502; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 06602
(151) 26/09/2014
(732) AVA SMILE CLINIQUE S.R.L.,

Str. Pajura, nr. 7, camerele 2 şi 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RAŢIU & RAŢIU PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ S.R.L., Intr. Bitolia
nr. 59, subsol, camera 10, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

AVA Clinique

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270105; 270502;

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

clase:
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44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06603
(151) 26/09/2014
(732) CIOCAN IOAN-CATALIN, Aleea

Timişul de Sus, nr. 4, bl. A29, sc. C,
et. 1, ap. 66, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FiteXpert

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06604
(151) 26/09/2014
(732) BUTURUGA DAN ANDREI, Str.

Bogdan Vodă, nr. 89A, Jud. Suceava,
, RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

BERARUL CETATII

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comert
import-export; lucrări de birou; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 32 permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06605
(151) 26/09/2014
(732) S . C .  E X C E L E N T

INTCOMTRADING S.R.L., Sat
Fundeni, Str. Doinei nr. 68H, et. 1,
Camera 2, judeţul Ilfov, , COMUNA
DOBROIESTI ROMANIA 

(540)

SOMITEC

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

clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06606
(151) 26/09/2014
(732) S.C. NEW IMAGE S.R.L., B-dul.

Lucian Blaga, bl. CU26, ap. 1, Jud.
Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(540)

TV1 SATU MARE

(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270524;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Transmitere de emisiuni.
38 Publicitate, redactare, servicii de editare de
texte publicitare; editare de publicaţii.
41 Realizare de emisiuni TV, spectacole,
divertisment, educaţie, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06607
(151) 26/09/2014
(732) SEDPRESS CEAHLĂUL S.R.L.,

Aleea Tiparului nr. 14, Jud. Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(540)

ZIARUL CEAHLĂUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri (ziare, reviste, cărţi, buletine
informative, albume, broşuri, pliante,
materiale publicitare, calendare, cărţi postale);
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerlor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
tv (programe şi generice radio tv); consultanţă
în domeniul mass-media; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; mesaje electronice;
comunicaţii prin calculatoare; servicii de
agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri şi
informaţii privind afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
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jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestionarea bazelor de date,
gestionarea de programe şi crearea de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06608
(151) 26/09/2014
(732) SEDPRESS CEAHLĂUL S.R.L.,

Aleea Tiparului nr. 14, Jud. Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(540)

SEDPRESS CEAHLĂUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri (ziare, reviste, cărţi, buletine
informative, albume, broşuri, pliante,
materiale publicitare, calendare, cărţi postale);
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerlor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;

telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
tv (programe şi generice radio tv); consultanţă
în domeniul mass-media; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; mesaje electronice;
comunicaţii prin calculatoare; servicii de
agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri şi
informaţii privind afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestionarea bazelor de date,
gestionarea de programe şi crearea de soft.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06610
(151) 26/09/2014
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

COMPLEMENTA Diosmectită

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, maro, bleu

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06611
(151) 26/09/2014
(732) LIVE MEDIA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Calea Moşilor, nr. 280, bl.
20, sc. B, et. 3, ap. 42, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Live media

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

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;

270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase ); caracter
tipografice, clişee. 
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
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industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06612
(151) 26/09/2014
(732) LEGENDARY DRACULA S.R.L.,

Str. Ion Berindei, nr. 12, bl. 60, sc. 2,
ap. 54, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LEGENDARY DRACULA

(591) Culori revendicate:alb, gri, negru,
roşu, portocaliu

(531) Clasificare Viena:011505; 030717;
270502; 270507; 290115;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,

distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
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 artisi; 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
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25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06613
(151) 26/09/2014
(732) CORCIU ELENA, B-dul Dimitrie

Cantemir nr. 12-14, sc. D, et. 2, ap.
10, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Business Angels

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06614
(151) 26/09/2014
(732) CORCIU ELENA, B-dul Dimitrie

Cantemir nr. 12-14, sc. D, et. 2, ap. 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Charity Angels

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06615
(151) 26/09/2014
(732) S.C. MAGIA PLANTELOR S.R.L.,

B-dul Nicolae Titulescu nr. 108, bl.
B20, sc. 2, ap. 3, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

MAGIA PLANTELOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06616
(151) 26/09/2014
(732) S.C. CIS AUTOMOTIVE S.R.L.,

Sat Axente Sever, nr. 1B, Jud. Sibiu,
, AXENTE SEVER ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

CIS automotive

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire.
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 06617
(151) 26/09/2014
(732) PATRARU DRAGOS-IUSTINIAN,

Str. Nicolae Filimon, nr. 9, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

STAREA NAŢIEI
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(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena:020101; 260114;
260408; 260410; 260418; 290114;  

(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.
38 Telecomunicaţii.
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 06618
(151) 26/09/2014
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Biotissima BEAUTY EXPERT Beauty by
LifeCare Happy Every Day

(591) Culori revendicate:gri, negru
(531) Clasificare Viena:050314; 250119;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare şi odorizante;
odorizante de casă; beţişoare de tămâie;
beţişoare parfumate; conuri de pin parfumate;
conuri parfumate; difuzoare cu fitil pentru
parfurnarea camerei; extracte de flori
(parfumate); lemn parfumat; săculeţe pentru
parfumarea lenjeriei; parfumuri de cameră sub
formă de spray; perne impregnate cu substanţe
aromate; perne impregnate cu substanţe
parfumate; perne pentru aromoterapie cu
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săculeţe de pânză cu amestecuri florale în
interior; perne umplute cu substanţe aromate;
perne umplute cu substanţe parfumate; pietre
parfumate din ceramică; potpuriuri parfumate;
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului; preparate pentru parfumarea camerei;
preparate pentru împrospătarea covoarelor şi
mochetelor; produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale; spray parfumat pentru
casă; spray-uri parfumate pentru lenjerie;
sprayuri odorizante pentru cameră; săculeţe
parfumate; săculeţe parfumate (substanţe
aromatice); produse pentru toaletă; articole de
parfumerie şi odorizante; ambră (parfumerie);
apă de colonie; apă de lavandă; apă de toaletă;
apă parfumată; aromatizanţi pentru parfumuri;
batiste de unică folosinţă impregnate cu
colonie; baze pentru parfumuri de flori;
difuzoare de parfum; extracte de flori
(parfumerie); extracte de parfum; produse
pentru fumigaţie (parfumuri); heliotropină;
iononă (parfumerie); mentă pentru
parfumerie; mosc (parfumerie); produse de
parfumerie; parfumuri de uz personal;
parfumuri solide; preparate parfumate;
produse de parfumerie sintetice; pudră
parfumată; sprayuri parfumate pentru corp;
sprayuri pentru corp (nemedicinale); şerveţele
parfumate; agenţi de avivare pentru materiale
textile; agenţi de clătire pentru utilizare la
spălarea hainelor; agenţi de conservare la
spălare; agenţi de spălare pentru materiale
textile; amidon natural pentru spălarea
rufelor; amidon pentru strălucirea rufelor;
apret; apretură de rufe; balsamuri pentru rufe;
ceară pentru rufe; culori produse chimice de
uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilorlor) (spălarea rufelor); preparate de
curăţare uscată; detergenţi comerciali de rufe;
detergenţi de rufe pentru curăţare de uz
menajer; detergenţi ecologici de rufe; lichide
pentru spălarea rufelor; preparate de

condiţionare pentru ţesături; preparate pentru
spălare de uz menajer; produse chimice pentru
spălarea rufelor; produse pentru a da luciu
rufelor; produse pentru netezire (apret); săpun
praf; săpunuri de rufe; produse pentru
înmuierea rufelor; înălbitor pentru rufe;
preparate pentru curăţarea şi lustruirea pielii şi
încălţămintei; ceară pentru pantofi; creme
pentru articole din piele; creme pentru
curăţarea pantofilor; creme pentru întreţinerea
articolelor din piele; cremă de pantofi; cremă
pentru pantofi; preparate pentru albirea
articolelor din piele; produse pentru
conservarea pieilor (ceruiri); produse pentru
curăţarea pantofilor (preparate); produse
pentru lustruirea articolelor din piele; soluţii
de detergent pentru curăţarea articolelor de
încălţăminte; spray-uri pentru încălţăminte;
substanţe de conservare a pieilor; produse
pentru toaletă; uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice; aromatizanţi (uleiuri esenţiale);
arome alimentare preparate din uleiuri
esenţiale; arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); esenţă de badian; arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale); esenţă de
bergamotă; uleiuri esenţiale de cedru; esenţe
eterice; esenţă de mentă (ulei esenţial);
geraniol; ulei de iasomie; ulei de lavandă;
poţenţiator de aromă pentru alimente (uleiuri
esenţiale); preparate pentru aromoterapie;
produse-aromatizante pentru alimente, sub
formă de uleiuri esenţiale; safrol; terpene
(uleiuri esenţiale); ulei brut din mentă; ulei de
arbore de ceai; ulei de migdale; ulei de pin;
ulei de trandafiri; uleiuri de gaultheria; uleiuri
de uz cosmetic; uleiuri distilate pentru
îngrijirea frumuseţii; uleiuri nemedicinale;
uleiuri parfumate care eliberează arome sub
acţiunea căldurii; uleiuri pentru corp (produse
cosmetice); uleiuri pentru finisarea
materialelor textile; uleiuri pentru parfumuri
şi esenţe; uleiuri pentru toaleta personală;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 26.09.2014

14

uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale);
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; deodorante şi antiperspirante;
produse de toaletă antiperspirant;
antitranspirante sub formă de sprayuri;
deodorante; deodorante antiperspirante;
deodorante cu bilă (produse de toaletă);
deodorante de uz personal sub formă de
batoane; deodorante pentru oameni sau pentru
animale; deodorante pentru picioare; sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină;
sprayuri pentru corp; farduri; abtibilduri
pentru decorarea unghiilor; adezivi pentru
fixarea genelor false; adezivi pentru fixarea
unghiilor false; bază pentru unghii
(cosmetice); motive decorative autocolante de
uzcosmetic; creioane de contur pentru buze;
creioane de ochi de uz cosmetic; creioane
pentru sprâncene; creme autobronzante
(cosmetice); creme cosmetice; creme pentru
bronzare; cremă de bază; cremă pentru
unghii; produse de demachiere; dizolvanţi
pentru lac de unghii (produse cosmetice);
etuiuri pentru ruj; eye-liner (cosmetice); fard
de pleoape; farduri cosmetice; farduri pentru
obraz şi buze; fond de ten; fonduri de ten; gel
pentru unghii; geluri cosmetice pentru ochi;
gene; materiale de acoperire pentru unghii;
măşti de frumuseţe; ojă de unghii; pile
abrazive pentru unghii; preparate
autobronzante (cosmetice); preparate pentru
bronzare artificială; preparate pentru îngrijirea
unghiilor; rezerve pentru pudriere
(cosmetice); rimei; ruj de buze; sclipici folosit
în scopuri cosmetice; sclipici pentru unghii;
soluţii de bronzare; şerveţele umede pentru
mâini impregnate cu loţiune cosmetică; unghii
false din metale preţioase; unghii false pentru
degetele de la picioare; vopsea pentru faţă;
vopsele de corp (produse cosmetice); vopsele
pentru gene; vârfuri pentru unghii; vârfuri
pentru unghii (cosmetice); apă de gura; apă de

gură  (nemedicinală); benzi pentru
împrospătarea respiraţiei; preparate pentru
curăţarea protezelor dentare; geluri pentru
albirea dinţilor; loţiuni pentru curăţarea
dinţilor; preparate pentru lustruirea protezelor
dentare; paste de dinţi; paste de dinţi de uz
medical; preparate pentru îngrijirea danturii;
produse nemedicinale pentru curăţarea
dinţilor; produse pentru lustruirea dinţilor;
produse pentru împrospătarea gurii
(respiraţie), nu de uz medical; produse pentru
împrospătarea respiraţiei; sprayuri de gură
nemedicinale; sprayuri de gură, nu de uz
medical; sprayuri pentru gât (nemedicinale);
sprayuri pentru împrospătarea respiraţiei;
tablete revelatoare pentru indicarea tartrului
de pe dinţi, de uz personal; preparate
cosmetice pentru baie; bile efervescente de
baie; concentrat de baie (nemedicinal); creme
de baie (nemedicinale); geluri de baie; geluri
spumante pentru baie; ierburi pentru baie;
lichide spumante pentru baie; loţiuni de baie
(nemedicinale); perle de baie; preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical);
pudră pentru baie (nemedicinală); spumant de
baie; spumant de baie pentru bebeluşi;
spumante de baie (nemedicinale); săpun de
baie; săruri de baie; săruri de baie
(nemedicinale); săruri pentru baie
nemedicinale; săruri pentru baie, altele decât
cele pentru uz medical; ulei de baie; uleiuri
aromatice pentru baie; uleiuri de baie care nu
sunt medicinale; preparate pentru spălare;
preparate pentru îngrijirea pielii; cremă pentru
albirea pielii; alifii, unguente (nemedicinale);
produse astringente de uz cosmetic; balsam de
buze; balsam pentru buze (nemedicinal);
balsamuri nemedicinale pentru picioare;
balsamuri pentru piele (nemedicinale);
concentrate hidratante (produse cosmetice);
cosmetice pentru tratarea pielii uscate; creme
anticelulitice; creme aromoterapeutice; creme
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de corp (nemedicinale); creme de curăţare
(cosmetice); creme de curăţare pentru piele
(cosmetice); creme de noapte (cosmetice);
creme de piele nemedicinale; creme de
protecţie; creme de protecţie solară
(cosmetice); creme de scutece (nemedicinale);
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele
pentru uz medical; cremă cosmetică pentru
mâini; cremă de noapte; cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului; cremă pentru faţă
care nu este medicinală; cremă pentru ochi;
creme (nemedicinale) pentru curăţarea pieiii;
creme de zi; creme dermatologice (altele
decât cele medicinale); creme exfoliante;
creme hidratante pentru corp; creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
creme nemedicinale; creme nemedicinale de
curăţare; creme nemedicinale pentru picioare;
creme nutritive (nemedicinale); creme
parfumate; creme pentru bebeluşi şi copii
(nemedicinale); creme pentru bronzarea pielii;
creme pentru buze; creme pentru corp; creme
pentru faţă; creme pentru faţă (produse
cosmetice); creme pentru fortificarea pielii;
creme pentru măşti corporale; creme pentru
ochi (nemedicinale); creme pentru piele de uz
cosmetic; creme pentru pistrui; creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire; creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice);
creme împotriva îmbătrânirii; creme tip Cold
Cream, altele decât cele pentru uz medical;
creme tonifiante (produse cosmetice);
emoliente; emoliente pentru piele
(non-medicamente); emolienţi pentru ten;
emulsii de corp; esenţe pentru îngrijirea pielii;
exfoliante pentru curăţarea pielii; exfoliante
pentru îngrijirea pielii; fond de ten iluminator
pentru piele; gel pentru bronzare; geluri de
curăţare; geluri hidratante (produse
cosmetice); geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice);
geluri pentru ochi; geluri pentru întârzierea

îmbătrânirii; lapte de corp; lapte de corp
pentru bebeluşi; lapte de curăţare de uz
cosmetic; lapte de curăţare pentru faţă; lapte
de curăţare pentru îngrijirea pielii; lapte de
migdale de uz cosmetic; lapte hidratant; lapte
de var; loţiune de baie; loţiune pentru
curăţarea tenului; loţiune pentru piele; loţiuni
cosmetice pentru faţă; loţiuni de corp
hidratante (produse cosmetice); loţiuni de
curăţare; loţiuni de uz cosmetic; loţiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice);
loţiuni nemedicinale pentru curăţarea pielii;
loţiuni pentru aromoterapie; loţiuni pentru
bebeluşi; loţiuni pentru mâini; loţiuni pentru
mâini (nemedicinale); loţiuni pentru ochi;
loţiuni pentru reducerea celulitei; loţiuni
pentru ridurile din jurul ochilor; loţiuni pentru
ten (produse cosmetice); loţiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loţiuni solare
(cosmetice); loţiuni tonice (cosmetice); loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
corp; loţiuni tonice de înfrumuseţare pentru
aplicare pe faţă; loţiuni tonice pentru faţă
(cosmetice); loţiuni tonice pentru piele
(nemedicinale); loţiuni împotriva îmbătrânirii;
măşti corporale; măşti de curăţare; măşti de
faţă pentru toaletă; măşti de piele (cosmetice);
măşti hidratante pentru piele; preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj);
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii
după expunerea la razele solare; preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor;
preparate pentru albirea pielii; produse
cosmetice de protecţie a buzelor; produse
cosmetice exfoliante pentru corp; produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor;
produse cosmetice hidratante; produse
cosmetice pentru bronzarea pielii; produse
cosmetice pentru deschiderea tenului; produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare; produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii; produse
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cosmetice sub formă de lapte; produse
cosmetice sub formă de loţiuni; produse cu
efect tonifiant pentru piele; produse cu lapte
pentru îngrijirea pielii; produse de curăţare a
pielii (produse cosmetice); produse de
protecţie solară; produse de spălat pentru faţă
(cosmetice); roduse exfoliante; produse
exfoliante pentru faţă (nemedicinale); produse
exfoliante pentru ten; produse exfoliante
pentru ten (cosmetice); produse hidratante;
produse hidratante nemedicinale; produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice);
produse nemedicinale pentru protejarea
buzelor; produse pentru bronzare (cosmetice);
produse pentru buze (nemedicinale); produse
pentru curăţarea feţei; produse pentru
curăţarea feţei (cosmetice); produse pentru
curăţarea pielii; produse pentru curăţarea
pielii (nemedicinale); produse pentru
hidratare după expunerea la soare; produse
pentru hidratarea pielii; produse pentru
tonifierea pielii; produse pentru îmbunătăţirea
texturii pielii; pudră de corp; pudră de talc
(articole de toaletă); pudră de talc parfumată;
pudră de talc pentru bebeluşi (nemedicinală);
pudră de talc pentru corp; pudră de talc pentru
toaletă; pudră de toaletă; pudră pentru
bebeluşi; pudră pentru corp (nemedicinală);
pudră pentru picioare (nemedicinală); ruj cu
protecţie solară (cosmetice); spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală; spumă de curăţare; tărâţe de orez brun
pentru lustruirea pielăriei; ulei de corp sub
formă de spray; uleiuri bronzante; uleiuri de
bronzare de uz cosmetic; uleiuri de protecţie
solară (cosmetice); uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice); uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice); uleiuri pentru bebeluşi;
uleiuri pentru mâini (nemedicinale); unt de
cacao de uz cosmetic; unt de corp; vaselină
rectificată, de uz cosmetic; şerveţele
impregnate cu loţiuni de curăţare a pielii;

şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşului;
preparate pentru curăţare şi odorizante;
preparate şi tratamente pentru păr; alifii de uz
cosmetic; balsam de păr; balsam de
întreţinere; balsamuri de păr; balsamuri pentru
hidratarea părului; balsamuri pentru păr
destinate bebeluşilor; balsamuri sub formă de
spray pentru pielea capului; vopsele pentru
barbă; ceară pentru coafarea părului; ceară
pentru mustaţă; ceară pentru păr; creme de
protecţie pentru păr; creme de păr; creme de
întreţinere; decoloranţi de uz cosmetic;
decoloranţi pentru păr; fixative pentru păr;
geluri de protecţie pentru păr; geluri pentru
păr; geluri sub formă de sprayuri pentru
coafură; loţiuni capilare; loţiuni capilare
(spălarea sau vopsirea părului); loţiuni
capilare (şampoane cu balsam); loţiuni
colorante pentru păr; loţiuni de protecţie
pentru păr; loţiuni fortifiante pentru
tratamentul părului; loţiuni pentru barbă;
loţiuni pentru coafare; loţiuni tonice pentru
păr (nemedicinale); luciu de păr; preparate
pentru ondularea părului; perhidrol de uz
cosmetic; pomadă sub formă de baton; pomezi
pentru păr; preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului; preparate pentru fixarea
părului; preparate pentru neutralizarea părului;
preparate pentru nuanţarea părului; preparate
pentru ondulare permanentă; preparate pentru
îndepărtarea vopselei de păr; preparate pentru
îndreptarea părului; preparate tip balsam
pentru păr; produse cosmetice pentru păr;
produse de descâlcire; produse neutralizante
pentru ondulaţie permanentă; produse pentru
a face părul mătăsos; produse pentru aranjarea
părului; produse pentru decolorarea părului;
produse pentru hidratarea părului; vopsele
pentru păr; rimel pentru păr; seturi pentru
ondulaţia permanentă a părului; spume pentru
aranjarea părului; spumă (produs de toaletă)
folosită în scopul aranjării părului; spumă de
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coafat; spumă de protecţie pentru păr;
tratamente cu ceară pentru păr; tratamente
permanente pentru păr; ulei de fixare pentru
păr; ulei de păr; ulei japonez de fixare pentru
păr; uleiuri de baie pentru îngrijirea părului;
uleiuri pentru pieptănat; şampoane; şampoane
de păr nemedicinale; şampoane de uz
personal; şampoane nemedicinale; şampoane
uscate; şampon medicinal; şampon pentru
bebeluşi; şampon spumă pentru bebeluşi;
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; săpunuri şi geluri; bureţi impregnaţi
cu săpun; creme cosmetice pentru duş; geluri
pentru duş; săpun de migdale; produse
antibacteriene pentru spălarea feţei
(nemedicinale); produse de curăţare pentru
mâini; produse de uz medical pentru spălarea
mâinilor; săpun (sub formă de cremă) pentru
folosire la spălat; săpun antibacterian; săpun
antiperspirant pentru picioare; săpun de duş;
săpun de uz casnic; săpun lichid; săpun pentru
igiena personală; săpun pentru utilizare fără
apă; săpunuri; săpunuri antiperspirante;
săpunuri carbolice; săpunuri de toaletă
nemedicinale; săpunuri deodorante; săpunuri
dezinfectante; săpunuri medicinale; săpunuri
nemedicinale; săpunuri parfumate; şampoane
pentru corp; coloranţi cosmetici; creme pentru
spălare; emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului; henna pentru scopuri cosmetice;
loţiuni nemedicinale; măşti cosmetice de
curăţare pentru faţă; pietre ponce de uz
personal; preparate colorante de uz cosmetic;
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic;
preparate pentru spălat, de uz personal;
preparate pentru înfrumuseţare nemedicinale;
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate pe
piele); produse cosmetice pentru pieie;
produse cosmetice sub formă de creme;
produse cosmetice sub formă de pudră;

produse pentru curăţarea mâinilor; produse
pentru curăţenie şi igienă personală; preparate
pentru igiena orală; apă de gură; preparate
pentru igiena orală; uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice; detartranţi de uz casnic;
produse pentru îndepărtarea adezivilor;
produse pentru îndepărtarea lacului de
pardoseală; pudre pentru degresare; pastă
abrazivă; folii de şlefuire; hârtie de lustruit;
particule abrazive; preparate pentru spălare;
produse de curăţare pentru vehicule; ceară
auto; detergen ţ i  pentru curăţarea
automobilelor; parbrize (lichide pentru
spălarea parbrizelor); preparate pentru
curăţarea automobilelor; produse pentru
lustruirea automobilelor; soluţii (şampoane)
pentru curăţarea maşinilor; şampon pentru
vehicule; adezivi pentru fixarea meşelor,
adezivi pentru uz cosmetic; agenţi de slăbit
(cosmetici), cu excepţia celor de uz medical;
balsam pentru cuticule; beţişoare cu vată
pentru uz cosmetic; bile din bumbac pentru uz
cosmetic; cosmetice; preparate cosmetice
pentru slăbire; cosmetice nemedicinale; creme
de masaj, nemedicinale; cremă pentru
cuticule; dischete demachiante din vată;
discuri (dischete) cosmetice; fibre de uz
cosmetic; geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal; grăsimi de uz cosmetic;
henna (vopsea cosmetică); lac de uz cosmetic;
loţiuni parfumate (preparate de toaletă);
loţiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă); piatră ponce; pietre ponce pentru
utilizare pe corp; pile de unghii; preparate
abrazive pentru corp; preparate cosmetice care
ajută la slăbit; preparate din aloe vera pentru
uz cosmetic; preparate pentru pedichiură;
produse cosmetice pentru uz personal;
produse cosmetice sub formă de uleiuri;
produse de curăţare pentru perii cosmetice;
produse de toaletă nemedicinale; produse de
îngrijire pentru bebeluşi (nemedicinale);
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produse nemedicinale pentru tratamentul
scalpului; produse pentru îndepărtarea
cuticulei; prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice; pulbere de
henna; sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic; trusă pentru cosmetice; uleiuri
pentru masaj; uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical; unguente de uz cosmetic; vată de uz
cosmetic; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; şerveţele impregnate cu produse
cosmetice; şerveţele impregnate pentru uz
cosmetic; şerveţele umede impregnate cu
loţiuni cosmetice; aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curăţare şi desprăfuire;
agenţi caustici pentru curăţare; genţi de uscare
pentru maşini de spălat vase; agenţi de
îndepărtare a cristalelor de sare; agenţi pentru
îndepărtarea petelor; amidon pentru curăţare;
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent;
apă de javel; batiste impregnate cu produse
pentru curăţarea ochelarilor de vedere; burete
impregnat cu săpun; ceară antiderapantă
pentru duşumele; ceară de parchet; ceară
naturală pentru podele; ceară preparată pentru
lustruire; cenuşi vulcanice pentru curăţare;
ceruri de parchet şi mobilă; coloranţi pentru
toaletă; compoziţii de curăţare pentru toalete;
compoziţii pentru curăţarea geamurilor;
compoziţii pentru strălucirea podelelor;
compoziţii pentru tratarea pardoselilor; creme
de lustruit; cretă pentru curăţare; produse de
curăţat; decapanţi; decapanţi pentru ceară de
pardoseli (preparate pentru curăţare); produse
de degresare, altele decât cele folosite în
procesele de fabricaţie; detartranţi praf
folosiţi pentru maşina de spălat; detergent
pentru spălare; detergent solid, cu eliberare în
timp, pentru ţevi de evacuare; detergenţi;
detergenţi de uz casnic; detergenţi de uz
menajer; detergenţi germicizi; detergenţi
pentru spălarea vaselor; detergenţi sub formă
de spumă; detergenţi, alţii decât cei folosiţi în

timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de
uz medical; lichid de spălare; lichide
antiderapante pentru duşumele; lichide de
curăţare; lichide degresante; luciu (produse
pentru a conferi-frunzelor); preparate pentru
lustruit; pânză îmbibată cu detergent, pentru
curăţat; parfumuri pentru carton; parfumuri
pentru ceramică; preparate de curăţare pentru
plăci de gresie; preparate de curăţare pentru
zidărie; preparate de degresare pentru
motoare; preparate pentru curăţare impregnate
pe discuri cosmetice; preparate pentru
curăţarea sticlei; preparate pentru decolorare;
preparate pentru îndepărtarea cerii; preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru
lustruire; preparate pentru îndepărtarea
grăsimilor; preparate pentru îndepărtarea
lacului; preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe articolele de menaj; produse antistatice
de uz menajer; produse de curăţare pentru
metale; produse de curăţare dizolvante sub
formă de emulsie; produse de curăţare pentru
parbriz; produse de curăţare pentru piatră;
produse de curăţare sub formă de spume;
produse de curăţat pentru cuptoare; produse
de curăţat pentru toalete; produse de lustruire
pentru instrumente muzicale; produse de
lustruire pentru suprafeţe din crom; produse
de înălbire de uz casnic; produse lichide
pentru lustruirea podelelor; produse pentru
clătire; produse pentru conferirea luciului
(produse de lustruire); produse pentru
curăţarea fierbătoarelor; produse pentru
curăţarea geamurilor (de lustruire); produse
pentru curăţarea mobilierului; produse pentru
curăţarea pardoselilor; produse pentru
curăţarea petelor; produse pentru decolorare;
produse pentru desfundarea ţevilor de
scurgere; produse pentru intensificarea
acţiunii detergenţilor; produse pentru
lustruirea mobilei; produse pentru lustruirea
podelelor; produse pentru îndepărtarea
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adezivilor folosiţi la aplicarea accesoriilor
false; produse pentru îndepărtarea calcarului;
produse pentru îndepărtarea mucegaiului;
produse pentru îndepărtarea petelor provocate
de animalele de companie; produse pentru
îndepărtarea ruginii; produse sub formă de
spray pentru curăţarea geamurilor; pudre de
lustruire; pudră de oxid de fier pentru
lustruirea metalelor şi a sticlei optică; sodă
caustică; soluţii de curăţare pentru
îndepărtarea petelor; săpun pentru curăţarea
suprafeţelor cu depuneri de grăsime sau
gudron; săpun pentru întreţinerea
harnaşamentului; şampon de covoare;
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare;
soluţii de detergent pentru curăţarea croselor
de golf; soluţii pentru curăţarea covoarelor;
soluţii pentru curăţarea lentilelor de ochelari;
soluţii pentru scoaterea petelor (agenţi de
curăţare); solvenţi pe bază de alcoolutilizaţi
ca produse de curăţare; solvenţi pentru
îndepărtarea lacurilor; solvenţi pentru
îndepărtarea vopselelor; spray pentru luciu;
substanţe de curăţare pentru congelatoare;
substanţe degresante; substanţe naturale de
lustruit pentru podele; substanţe pentru
îndepărtarea de graffiti; substanţe pentru
îndepărtarea petelor; produse pentru curăţarea
tapetelor; terebentină (produs de degresare);
ulei de terebentină pentru degresare; uleiuri
de curăţare; odorizante de casă; produse
pentru epilare şi bărbierit; balsam după ras;
benzi de ceară pentru îndepărtarea părului de
pe corp; produse de bărbierit; săpun de
bărbierit; ceară pentru epilat; creme de ras;
creme depilatoare; creme după ras; creme
pentru folosire înainte de ras; cremă
hidratantă după bărbierit; gel pentru bărbierit;
lapte hidratant după bărbierit; loţiune după
bărbierit; loţiuni de bărbierit; loţiuni
depilatoare; paste pentru cureaua de ascuţit
brice; pietre de alaun (astringente); pietre de

alaun pentru bărbierit; preparate pentru după
ras; preparate pentru folosire înainte de
bărbierit; preparate sub formă lichidă pentru
ras; produse pentru depilat; spray-uri pentru
bărbierit; săpunuri stick pentru bărbierit
(preparate); deodorante şi antiperspirante;
preparate pentru curăţarea şi lustruirea pielii şi
încălţămintei; preparate pentru îngrijirea
animalelor; deodorante pentru animale de
companie; produse cosmetice pentru animale;
produse pentru împrospătarea respiraţiei
(pentru animale); şampoane pentru animalele
de casă; ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie; abrazivi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06619
(151) 26/09/2014
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Lifelmpulse EchinaPlus Quality by
LifeCare Happy Every Day

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
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galben, verde, verde deschis, violet,
roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

050314; 250119; 270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale; alimente dietetice
adaptate pentru copii; alimente din lapte praf
pentru bebeluşi; băuturi pentru copii mici;
lapte praf (alimente pentru sugari); lapte praf
pentru copii mici; alimente pentru diabetici
(produse speciale); ceaiuri antiastmatice;
antioxidanţi; băuturi (suplimente dietetice);
băuturi (suplimente alimentare); băuturi pe
bază de vitamine; fibre dietetice; nutraceutice
utilizate ca supliment dietetic; îndulcitori
artificiali adaptaţi pentru diabetici; înlocuitori
de zahăr pentru diabetici; picături de ulei din
ficat de cod; preparate cu amestec de
vitamine; vitamine; suplimente alimentare de
uz medical; suplimente dietetice; suplimente
nutritive, preparate multivitaminice; preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare; preparate pentru stimularea
apetitului; preparate pentru suprimarea
apetitului; produse de panificaţie pentru
diabetici; produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical;
substanţe dietetice pentru bebeluşi; substituţi
alimentari sub formă de prafuri; suplimente
alimentare pe bază de albumină; suplimente
alimentare pe bază de enzime; suplimente
alimentare pe bază de germeni de grâu;
suplimente alimentare pe bază de glucoză;
suplimente alimentare pe bază de lăptişor de
matcă; suplimente alimentare pe bază de
minerale; suplimente alimentare pe bază de

polen; suplimente alimentare pe bază de
propolis; suplimente alimentare pe bază de
seminţe de in; suplimente alimentare pe bază
de ulei de seminţe de in; suplimente
alimentare pe bază de drojdie; suplimente
alimentare pe bază de lecitină; suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale; suplimente alimentare
proteice; suplimente alimentare pe bază de
vitamine; suplimente alimentare pe baza de
minerale; suplimente alimentare sub formă de
pudră; suplimente alimentare sub formă de
pudră cu vitamine şi/sau minerale si/sau
oligoelemente şi/sau proteine; suplimente
alimentare sub formă lichidă; suplimente
alimentare pe bază de vitamine şi extracte din
plante; suplimente alimentare cu vitamine
şi/sau minerale şi/sau oligoelemente sub
formă lichidă, capsule sau tablete; suplimente
alimentare cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente si/sau extracte din plante sub
formă lichidă, capsule sau tablete; suplimente
alimentare antioxidante; proteine sub formă de
pudră folosite ca supliment nutritiv; alimente
dietetice; ceaiuri dietetice; suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală; suplimente
dietetice cu proteine de soia; suplimente
dietetice pe bază de cazeină; suplimente
dietetice pentru consumul uman; suplimente
dietetice pentru copii mici; suplimente
minerale dietetice de uz uman; suplimente
nutritive; suplimente nutritive pe bază de
alginat; suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale;
suplimente pe bază de vitamine; suplimente
proteice pentru animale; suplimente
vitaminice şi minerale; ulei din ficat de cod;
preparate cu vitamine; zahăr dietetic de uz
medical; produse cosmetice numite creme,
geluri, unguente, spray-uri, prafuri, balsamuri,
alifii şi unguente pentru ameliorarea durerii;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
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produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide si ierbicide (suplimente
cuprinse în această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06620
(151) 26/09/2014
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

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

(540)

SUPER WATER Healthy by LifeCare
happy every day

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050314;

260422; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; preparate dietetice adaptate

pentru scopuri medicale; alimente dietetice
adaptate pentru copii; alimente din lapte praf
pentru bebeluşi; băuturi pentru copii mici;
lapte praf (alimente pentru sugari); lapte praf
pentru copii mici; alimente pentru diabetici
(produse speciale); ceaiuri antiastmatice;
antioxidanţi; băuturi (suplimente dietetice);
băuturi (suplimente alimentare); băuturi pe
bază de vitamine; fibre dietetice; nutraceutice
utilizate ca supliment dietetic; îndulcitori
artificiali adaptaţi pentru diabetici; înlocuitori
de zahăr pentru diabetici; picături de ulei din
ficat de cod; preparate cu amestec de
vitamine; vitamine; suplimente alimentare de
uz medical; suplimente dietetice; suplimente
nutritive, preparate multivitaminice; preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare; preparate pentru stimularea
apetitului; preparate pentru suprimarea
apetitului; produse de panificaţie pentru
diabetici; produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical;
substanţe dietetice pentru bebeluşi; substituţi
alimentari sub formă de prafuri; suplimente
alimentare pe bază de albumină; suplimente
alimentare pe bază de enzime; suplimente
alimentare pe bază de germeni de grâu;
suplimente alimentare pe bază de glucoza;
suplimente alimentare pe bază de lăptişor de
matcă; suplimente alimentare pe bază de
minerale; suplimente alimentare pe bază de
minerale şi oligoelemente; suplimente
alimentare pe bază de polen; suplimente
alimentare pe bază de propolis; suplimente
alimentare pe bază de seminţe de în;
suplimente alimentare pe bază de ulei de
seminţe de in; suplimente alimentare pe bază
de drojdie; suplimente alimentare pe bază de
lecitină; suplimente alimentare pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale;
suplimente alimentare proteice; suplimente
alimentare pe bază de vitamine; suplimente
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alimentare pe baza de minerale; suplimente
alimentare sub formă de pudră; suplimente
alimentare sub formă de pudră cu vitamine
şi/sau minerale şi/sau oligoelemente şi/sau
proteine; suplimente alimentare sub formă
lichidă; suplimente alimentare pe bază de
vitamine şi extracte din plante; suplimente
alimentare cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente sub formă lichidă, capsule sau
tablete; suplimente alimentare cu vitamine
şi/sau minerale şi/sau oligoelemente şi/sau
extracte din plante sub formă lichidă, capsule
sau tablete; suplimente alimentare
antioxidante; proteine sub formă de pudră
folosite ca supliment nutritiv; alimente
dietetice; ceaiuri dietetice; suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală; suplimente
dietetice cu proteine de soia; suplimente
dietetice pe bază de cazeină; suplimente
dietetice pentru consumul uman; suplimente
dietetice pentru copii mici; suplimente
minerale dietetice de uz uman; suplimente
nutritive; suplimente nutritive pe bază de
alginat; suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale;
suplimente pe bază de vitamine; suplimente
proteice pentru animale; suplimente
vitaminice şi minerale; ulei din ficat de cod;
preparate cu vitamine; zahăr dietetic de uz
medical; produse cosmetice numite creme,
geluri, unguente, spray-uri, prafuri, balsamuri,
alifii şi unguente pentru ameliorarea durerii;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide şi ierbicide (suplimente
cuprinse în această clasă).
11 Filtre pentru apă; filtre pentru apă potabilă;
aparate pentru filtrarea apei potabile de uz
casnic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06621
(151) 26/09/2014
(732) S.C. AX PERPETUUM IMPEX

S.R.L., Str. Branului nr. 53, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

J'Amour

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 26.09.2014

23

(210) M 2014 06622
(151) 26/09/2014
(732) ASOCIATIA ECOTIC, Str.

Turturelelor nr. 48, parter, cam. P8,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(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
BUCUREŞTI

(540)

Eco-educatia

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

39 Difuzare de materiale educative.
40 Reciclare de deşeuri; servicii de gestionare
a deşeurilor (reciclare).
41 Activităţi culturale; publicare de materiale
educative; elaborare de materiale educative
(instruire); publicare de materiale educative
tipărite; organizare de competiţii educative;
servicii educative pentru adulţi; servicii
educative în domeniul managementului;
servicii educative pentru sectorul industrial;
servicii educative în domeniul afacerilor;
servicii educative în domeniul tehnologiei
informaţiei; servicii educative referitoare la
sistemele informatice; servicii educative
pentru adulţi în domeniul managementului;
seminarii educative; organizare de seminarii
educative; organizare de concursuri în scopuri
educative; organizare de conferinţe cu scopuri
educative; organizare de serbări în scopuri
educative; ateliere organizate în scopuri
educative; organizare de convenţii cu scopuri
educative; organizare de expoziţii în scopuri
educative; organizare de prezentări cu scopuri

educative; organizare de spectacole în scopuri
educative; realizare de expoziţii cu scopuri
educative; servicii educative pentru adulţi
referitoare la probleme de mediu.
42 Studii pentru protecţia mediului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06623
(151) 26/09/2014
(732) NOVARTIS AG, *, CH-4002,

BASEL ELVETIA 
(740) Ratza&Ratza, Bd. A.I Cuza nr.52-54,

sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PRYLAR

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

5 Preparate farmaceutice pentru uz uman, şi
anume medicamente cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06624
(151) 26/09/2014
(732) S.C. ADA COMPUTERS S.R.L.,

Str. Drumul Taberei nr.92, bl.C7, et.5,
sc.G, ap.259, sector 6, 061406,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MESADA PRODUCTION CONTROL
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(591) Culori revendicate:bleu (pantone
319C), negru (pantone process BlakC)

(531) Clasificare Viena:241515; 260419;
270502; 290112;  

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

9 Programe software; aplicaţii software;
programe software pentru gestionarea
proceselor industriale.
42 Servicii de programare de software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06625
(151) 26/09/2014
(732) S.C. ARES GUARD S.R.L., Şos.

Mihai Bravu nr. 85-93, bl. C16, sc. A,
ap. 2, sector 2, 021312, 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)

ARES GUARD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06626
(151) 26/09/2014
(732) SLM Solutions Group AG,

Roggenhorster Strasse 9c,, 23556,
Lübeck GERMANIA 

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

(540)

SLM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Aliaje cu agenţi aditivi pentru producţia
fierului, aliaje cu agenţi aditivi pentru
producţia oţelului, oţeluri aliate, fier aliat,
aliaje din metale comune, aliaje din metal
conţinând calciu şi aluminiu, aliaje din metal,
aliaje din nichel, aliaje utilizate pentru turnare,
aluminiu, aliaje de aluminiu, bara din oţel,
bare confecţionate din titan, bare metalice,
aliaje de lipire, bronz, cadmiu, oţel carbon,
fontă, oţel turnat, aliaje de turnare, fier crom,
crom, cobalt-crom, cobalt (brut), aliaje de
metale comune, metale comune, metale
comune şi aliajele lor incluzând oţel
inoxidabil, cupru (neforjat sau semiforjat),
ferocrom, aliaje de fier, ferotitan, metale
feroase, alpaca (german silver), germaniu,
gluciniu (beriliu), hafniu (celtiu), indiu, fier,
aliaje de fier, aliaje de fier-carbon, aliaje
plumb-cositor, limonit, magneziu, aliaje de
magneziu, mangan, metale, molibden,
feromolibden, nichel, aliaje de nichel, aliaje
argint nichel (nickel-silver), aliaje pe bază de
nichel-crom, niobiu, metale neferoase, aliaje
de metale neferoase, table din oţel (plated
steels), metale sub formă de pulberi, metale
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piroforice, table de fier, folii metalice, foi
metalice pentru acoperişuri, foi de oţel,
palplanse metalice, foi de aluminiu, foi de
metal, foi de metal inclusiv cele din aliaje de
oţel şi titan, ferosiliciu, conducte de ventilare
(metalice), oţel inoxidabil, oţel, aliaje de oţel,
oţel (brut sau semiprelucrat), tantal (metal),
tantalul şi aliajele sale, staniu şi aliaje de
staniu (cositor), titan şi aliaje de titan,
ferotitan, tombac, materiale neprocesate şi
semi-procesate din metal, cu utilizare
nespecificată.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi
servicii de vânzare cu ridicata cu privire la
aliaje cu agenţi aditivi pentru producţia
fierului, aliaje cu agenţi aditivi pentru
producţia oţelului, oţeluri aliate, fier aliat,
aliaje din metale comune, aliaje din metal
conţinând calciu şi aluminiu, aliaje din metal,
aliaje din nichel, aliaje utilizate pentru
turnare, aluminiu, aliaje de aluminiu, bara din
oţel, bare confecţionate din titan, bare
metalice, aliaje de lipire, bronz, cadmiu, oţel
carbon, fontă, oţel turnat, aliaje de turnare,
fier crom, crom, cobalt-crom, cobalt (brut),
aliaje de metale comune, metale comune,
metale comune şi aliajele lor incluzând oţel
inoxidabil, cupru (neforjat sau semiforjat),
ferocrom, aliaje de fier, ferotitan, metale
feroase, alpaca (german silver), germaniu,
gluciniu (beriliu), hafniu (celtiu), indiu, fier,
aliaje de fier, aliaje de fier-carbon, aliaje
plumb-cositor, limonit, magneziu, aliaje de
magneziu, mangan, metale, molibden,
feromolibden, nichel, aliaje de nichel, aliaje
argint nichel(nickel-silver), aliaje pe bază de
nichel-crom, niobiu, metale neferoase, aliaje
de metale neferoase, table din oţel (plated
steels), metale sub formă de pulberi, metale
piroforice, table de fier, folii metalice, foi
metalice pentru acoperişuri, foi de oţel,
palplanse metalice, foi de aluminiu, foi de

metal, foi de metal inclusiv cele din aliaje de
oţel şi titan, ferosiliciu, conducte de ventilare
(metalice), oţel inoxidabil, oţel, aliaje de oţel,
oţel (brut sau semiprelucrat), tantal (metal),
tantalul şi aliajele sale, staniu şi aliaje de
staniu (cositor), titan şi aliaje de titan,
ferotitan, tombac, materiale neprocesate şi
semi-procesate din metal, cu utilizare
nespecificată; servicii de vânzare cu
amănuntul şi servicii de vânzare cu ridicata cu
privire la piese componente, în special piese
componente din metal, ceramică, plastic sau
material compozit; servicii de vânzare cu
amănuntul şi servicii de vânzare cu ridicata cu
privire la maşini de prelucrare a materiei
prime, în special material pulbere, în special
pulbere metalică, pulbere ceramică, pulbere de
plastic sau pulbere de material compozit;
servicii de vânzare cu amănuntul şi servicii de
vânzare cu ridicata cu privire la maşini de
prelucrare a materiei prime folosind laserul;
servicii de vânzare cu amănuntul şi servicii de
vânzare cu ridicata cu privire la maşini de
turnare, în special maşini de turnare sub vid
sau maşini de turnare în modele fuzibile
(investment casting machines); servicii de
vânzare cu amănuntul şi servicii de vânzare cu
ridicata cu privire la maşini-unelte; servicii de
vânzare cu amănuntul şi servicii de vânzare cu
ridicata cu privire la dispozitive de control, în
special dispozitive de control ştiinţifice,
electrice sau optice, în special pentru maşini
de control pentru prelucrarea materiei prime,
în special material pulbere, în special pulbere
metalică, pulbere ceramică, pulbere de plastic
sau pulbere de material compozit, pentru
maşini pentru prelucrare a materialelor prime
folosind laserul, pentru maşini de turnare, în
special maşini de turnare sub vid sau maşini
de turnare în modele fuzibile (investment
casting machines); servicii de vânzare cu
amănuntul şi servicii de vânzare cu ridicata cu
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privire la dispozitive de măsurare, în special
dispozitive de măsurare ştiinţifice, electrice
sau optice pentru folosirea în maşini pentru
prelucrarea materiei prime, în special material
pulbere,în special pulbere metalică, pulbere
ceramica, pulbere de plastic sau pulbere de
material compozit, pentru maşini pentru
prelucrarea materialelor prime folosind
laserul, pentru folosire în maşini de turnare, în
special maşini de turnare sub vid sau maşini
de turnare în modele fuzibile(investment
casting machines); servicii de vânzare cu
amănuntul şi servicii de vânzare cu ridicata cu
privire la software de calculator, în special
pentru maşini de control pentru prelucrarea
materiei prime, în special material pulbere, în
special pulbere metalică, pulbere ceramică,
pulbere de plastic sau pulbere de material
compozit, pentru maşini pentru prelucrarea
materialelor prime folosind laserul, pentru
maşini de turnare, în special maşini de turnare
sub vid sau maşini de turnare în modele
fuzibile (investment casting machines);
servicii de vânzare cu amănuntul şi servicii de
vânzare cu ridicata cu privire la software de
calculator, în special pentru maşini de control
bazate pe date 3d cad; servicii de vânzare cu
amănuntul şi servicii de vânzare cu ridicata cu
privire la suporturi de date pentru software de
calculator, în special pentru maşini de control
pentru prelucrarea materiei prime, în special
material pulbere, în special pulbere metalică,
pulbere ceramica, pulbere de plastic sau
pulbere de material compozit, pentru maşini
pentru prelucrare a materialelor prime
folosind laserul, pentru maşini de turnare, în
special maşini de turnare sub vid sau maşini
de turnare în modele fuzibile(investment
casting machines), pentru maşini de control
bazate pe date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06627
(151) 26/09/2014
(732) S.C. GEOBIA BODNAR S.R.L., Str.

Principală nr. 1, judeţul Maramureş, ,
SĂPÂNŢA 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)

TUTY FRESH

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben
(531) Clasificare Viena:050713; 270501;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06628
(151) 26/09/2014
(732) MARTINEZ SERRADA ALVARO,

Calle Capitan Haya, 48,, 28020,
Madrid SPANIA 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

We Wildlife Estates

(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis, alb, galben

(531) Clasificare Viena:010105; 010301;
030701; 030716; 270501; 270502;
270508; 290112;  

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi servicii
de cercetare şi proiectare în aceste domenii;
servicii de analiză şi investigare
industrială;proiectare şi dezvoltare de
echipamente informatice şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06630
(151) 26/09/2014
(732) S.C. UMEB S.A., B-dul Timişoara nr.

104A, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASNA

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

7 Motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehicule terestre); motoare electrice asincrone
trifazate cu rotor în scurtcircuit, cu tip de
protecţie n (antiscantei), destinate acţionării
echipamentelor în medii cu pericol potenţial
de explozie (altele decât minele de cărbune)
cauzat de prezenţa gazelor sau vaporilor
inflamabili sau explozivi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06631
(151) 26/09/2014
(732) S.C. IBRALHOFF INVESTMENTS

S.R.L., Calea Călăraşilor, bl. 24A,ap.
8, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

IBRALHOFF
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(531) Clasificare Viena:050320; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ciasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
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 mazagazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercectare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06632
(151) 26/09/2014
(732) S.C. SENATOR PRODIMPEX

S.R.L., Str. Mr. Gh. Pastia nr. 5, bl. 8,
parter, ap. 1, Judeţul Vrancea,
620035, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

SECOLUL 13

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06633
(151) 26/09/2014
(732) SHOES TOP S.R.L., Str. Gării nr.

78B, judeţul Mureş, *, REGHIN
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)

ALL TERRAIN KOMBAT FOOTWEAR

(531) Clasificare Viena:260121; 260418;
260705;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06634
(151) 26/09/2014
(732) ECEDI MARIN, Str. George Coşbuc

nr. 6, judeţul Bistriţa Năsăud, 420061,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

TRANSILVANIA PRINT
www.transilvaniaprint.ro

  
(531) Clasificare Viena:070101; 241511;

241521; 270507;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06635
(151) 26/09/2014
(732) ECLAIMS ASSISTANCE S.R.L.,

Str. W.A. Mozard nr. 47, parter şi etaj,
ap. 1-2, sector 2, , BUCUREŞTI
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)

ECLAIMS ASSISTANCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări, consultanţă pentru asigurări;
servicii de brokeraj de asigurări; servicii de
evaluare a daunelor; afaceri financiare,
monetare, imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06636
(151) 26/09/2014
(732) ENACHE DOINA, B-dul Aviatorilor

nr. 92, sector 1, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CENTRU DE DEZVOLTARE
HOLISTICA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de consiliere în
dezvoltare personala (educaţie, instruire) .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06637
(151) 26/09/2014
(732) ENACHE DOINA, B-dul Aviatorilor

nr. 92, sector 1, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

UPPERSELF - HOLISTIC
DEVELOPMENT HUB

 
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de consiliere în
dezvoltare personala (educaţie, instruire).

˜˜˜˜˜˜˜


