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Cereri M|rci publicate în 05/11/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07119
29/10/2014 S.C. ALPHA ROCAS S.A. HenriAppPort

2 M 2014
07271

29/10/2014 HEREA MARIUS Evenimential

3 M 2014
07372

29/10/2014 S.C. SECUREX M.S.G. S.R.L. securex MSG

4 M 2014
07373

29/10/2014 S.C. ROCK STAR CONSTRUCT
S.R.L.

rock star construct FINISAJE CU
PIATRA NATURALA

5 M 2014
07374

29/10/2014 S.C. ROCK STAR CONSTRUCT
S.R.L.

Piatraonline.ro PIATRA NATURAL{
ARDEZIE TRAVERTIN MARMUR{
GRANIT

6 M 2014
07375

29/10/2014 MIHAI RESETAR CASTEL TRANSILVANIA

7 M 2014
07377

29/10/2014 S.C. RESETAR M S.R.L. RESETAR

8 M 2014
07378

29/10/2014 JURC{ MIHNEA EINER

9 M 2014
07379

29/10/2014 ENE EUGEN-IULIAN ALYNTA

10 M 2014
07380

29/10/2014 NICOLESCU ANCA LUCILLIA MAREA LOJA FEMININA A
ROMANIEI 5922

11 M 2014
07381

29/10/2014 SANDOR JENAKI EMOVAL GROUP

12 M 2014
07383

29/10/2014 JIANU C. RAMONA ZEMORA -
CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL

13 M 2014
07384

29/10/2014 SPECIAL SECURITY
SERVICES S.R.L.

SPECIAL SECURITY SERVICES

14 M 2014
07385

29/10/2014 S.C. BRAINUP COLLECTIVE
S.R.L.

frez

15 M 2014
07386

29/10/2014 NEAGOE GHEORGHE
CLAUDIU

rematoflexin

16 M 2014
07387

29/10/2014 TINCA CONSTANTIN SORIN Visit HUNEDOARA

17 M 2014
07388

29/10/2014 S.C. PGC GALVAN PRODMET
S.R.L.

PGC GALVAN ZINCARE
PETRESCU
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

18 M 2014
07389

29/10/2014 S.C. SKYKARTING S.R.L. SKY KARTING DRIVE IT HIGHT

19 M 2014
07390

29/10/2014 S.C. THEDRA FOODS S.R.L. Serai

20 M 2014
07392

29/10/2014 S.C. PLURIDIO S.R.L. pluridio

21 M 2014
07393

29/10/2014 SOCIETATEA ROMÂN{ DE
TELEVIZIUNE

PreÕedinte pentru România

22 M 2014
07394

29/10/2014 S.C. KAPE PREMIUM
IMOBILIARE S.R.L.

RÉSIDENCE DU LAC MeriÛi mai
mult

23 M 2014
07395

29/10/2014 VUCULESCU EDWARD MIHAI Ôcoala Român| de înot - Edward
Vuculescu

24 M 2014
07396

29/10/2014 VUCULESCU EDWARD MIHAI Romanian Swimming Club - Edward
Vuculescu

25 M 2014
07397

29/10/2014 SAVU LIVIA APOTHEKA

26 M 2014
07398

29/10/2014 S.C. ROMCHIM S.R.L. ROMCHIM Noi avem solutia!
ROMCHIM We have the solution!

27 M 2014
07399

29/10/2014 S.C. PRODALCOM S.A. VORONA

28 M 2014
07400

29/10/2014 Inter On Line Trading Group Inc. ELEPHANT

29 M 2014
07401

29/10/2014 S.C. ROMCHIM S.R.L. ROMCHIM Curatenie inainte de
toate! / ROMCHIM Cleanness above
all!

30 M 2014
07402

29/10/2014 CERTSIGN S.A. CYBER SECURITY DAY POERRED
BY UTI

31 M 2014
07403

29/10/2014 LOSONTI OVIDIU MAGAZINUL GOSPODARULUI

32 M 2014
07404

29/10/2014 Cabinet Individual de InsolvenÛ|
Barbu Florin Daniel

B BARBU Ôl ASOCIAÚII AVOCAÚI
Ôl PRACTICIENI ÎN INSOLVENÚÂ
BARBU SI ASOCIATII AVOCATI SI
PRACTICIENI IN INSOLVENTA

33 M 2014
07405

29/10/2014 S.C. KANDIA DULCE S.A. SENZAÚII TARI. ROMÂNEÔTI
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Crt
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(0) (210) (151) (732) (540)
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34 M 2014
07406

29/10/2014 MAROLICARU FELIX WILIAM DEZVOLTATOR.EU ANUNTURI DE
LA DEZVOLTATORI SI
PARTICULARI FARA TAXE
ASCUNSE SI FARA COMISIOANE

35 M 2014
07407

29/10/2014 S.C. PHARMEDICUM S.R.L. pharmedicum

36 M 2014
07408

29/10/2014 BOGASIU TEODORA CRAMA ATELIER LUCACI

37 M 2014
07409

29/10/2014 S.C. CASTELUL LUPILOR
S.R.L.

CASTELUL LUPILOR
TRANSILVANIA

38 M 2014
07410

29/10/2014 CIOATA MIRCEA Conac Bertola

39 M 2014
07411

29/10/2014 FUNDATIA MICHAEL SCHMIDT Kulturwoche Haferland
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(210) M 2014 07119
(151) 29/10/2014
(732) S.C. ALPHA ROCAS S.A., Calea

Bucureştilor nr. 224 R, Aeroport
Internaţional Henri Coandă, judeţul
Ilfov, 075150, OTOPENI ROMANIA

(540)

HenriAppPort

(591) Culori revendicate:negru, bleumarin,
albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:180501; 180503;

270502; 270507; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07271
(151) 29/10/2014
(732) HEREA MARIUS, Str. Theodor D.

Sperantia nr. 100, bl. S27, sc. 3, ap.
86, sector 3, 030938, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Evenimential

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ghid de publicitate online (publicaţie
electronică).
16 Albume pentru diferite evenimente

(tipărituri).
35 Furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile şi serviciile prestate
de terţi online pe Internet.
38 Servicii prestate de terţi online pe internet.
41 Organizare de evenimente pentru
divertisment; organizare de evenimente de
ceremonie; organizare de evenimente de
recreere; organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale;
publicare de calendare de evenimente.
43 Servicii de cazare temporară pentru
evenimente; închiriere de săli pentru
evenimente sociale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07372
(151) 29/10/2014
(732) S.C. SECUREX M.S.G. S.R.L., Str.

Piaţa Republicii nr. 27, Judeţul
Caraş-Severin, 320026, REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

securex MSG

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:030701; 240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Camere video de securitate; aparate de
avertizare de securitate.
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37 Instalarea sistemelor de securitate; instalare
de aparate de securitate pentru case;
întreţinere şi service de alarme de securitate.
45 Monitorizarea sistemelor de securitate
(servicii de pază); servicii de securitate pentru
clădiri; consultanţă în materie de securitate;
servicii prestate de gardă de securitate;
servicii de securitate pentru protecţia
persoanelor; servicii de securitate pentru
evenimente publice; evaluare a riscurilor în
materie de securitate; servicii de inspecţii de
securitate pentru terţi; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07373
(151) 29/10/2014
(732) S.C. ROCK STAR CONSTRUCT

S.R.L., Aleea Teişani nr. 137, ,
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)

rock star construct FINISAJE CU
PIATRA NATURALA

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţie şi anume materiale
de construcţii din piatra şi accesoriilor

acestora (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07374
(151) 29/10/2014
(732) S.C. ROCK STAR CONSTRUCT

S.R.L., Aleea Teişani nr. 137, ,
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)

Piatraonline.ro PIATRA NATURALĂ
ARDEZIE TRAVERTIN MARMURĂ
GRANIT

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţie şi anume materiale
de construcţii din piatra şi accesoriilor
acestora (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07375
(151) 29/10/2014
(732) MIHAI RESETAR, Str. Pinului nr.

3 2 ,  J u d e ţu l  S a t u - M a r e ,  ,
SATU-MARE 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)

CASTEL TRANSILVANIA

(591) Culori revendicate:maro, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:230101; 240115;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07385
(151) 29/10/2014
(732) S.C. BRAINUP COLLECTIVE

S.R.L., Str. Smârdan nr. 32B, judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

frez

(591) Culori revendicate:mov, roz

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07386
(151) 29/10/2014
(732) N E A G O E  G H E O R G H E

CLAUDIU, Str. Călugăreni, nr. 168,
Jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA

(540)

rematoflexin
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07377
(151) 29/10/2014
(732) S.C. RESETAR M S.R.L., Str.

Careiului nr. 160, Judeţul Satu-Mare,
, SATU MARE 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)

RESETAR
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

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

clase:
20 Mobilier; articole din lemn, cuprinse în
această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07387
(151) 29/10/2014
(732) TINCA CONSTANTIN SORIN,

Aleea Topitorului nr. 1 bl. 83, sc. B,
ap. 15, judeţul Hunedoara, ,
HUNEDOARA ROMANIA 

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

(540)

Visit HUNEDOARA
(591) Culori revendicate:alb, verde, albastru,

gri

  
(531) Clasificare Viena:060104; 270508;

290114;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07388
(151) 29/10/2014
(732) S.C. PGC GALVAN PRODMET

S.R.L., Sat Mărăcineni nr. 291,
jude ţul Argeş ,  ,  COMUNA
MĂRĂCINENI ROMANIA 

(540)

PGC GALVAN ZINCARE PETRESCU

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări şi birou.
40 Prelucrarea materialelor; tratarea metalelor;
galvanizare (zincare, fosfatare, nichelare,
brunare); placare cu metal; călirea metalelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; lucrări de
dezvoltare ale unui inginer în domeniul
galvanizării şi protecţiei anticorozive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07389
(151) 29/10/2014
(732) S.C. SKYKARTING S.R.L., Bd.

Pipera nr. 198C, Tronson Central, bl.
C3, sc. C, parter, ap. 1, camera 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
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)

SKY KARTING DRIVE IT HIGHT

 
(531) Clasificare Viena:240701; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; toate în domeniul
kartingului; organizarea de cursuri, seminarii,
şi alte evenimente adresate sau în legatură
directă cu kartingul; servicii de informare cu
privire la cursele de karting.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07390
(151) 29/10/2014
(732) S.C. THEDRA FOODS S.R.L., Str.

Baicului nr. 1, bl. 401 A, sc. B, et. 9,
ap. 161, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Serai
(591) Culori revendicate:vişiniu, auriu
  (531) Clasificare Viena:070101; 070106;

270507; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07392
(151) 29/10/2014
(732) S.C. PLURIDIO S.R.L., Str.

Dezrobirii nr. 44, bl. O9, sc. A, et. 4,
ap. 26, Cam. 2, sector 6, 060989,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pluridio
(591) Culori revendicate:verde închis, verde

deschis, albastru, albastru deschis, gri,
alb
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 (531) Clasificare Viena:260418; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetate industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07393
(151) 29/10/2014
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Preşedinte pentru România
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 07394
(151) 29/10/2014
(732) S . C .  K A P E  P R E M I U M

IMOBILIARE S.R.L., Bd. Bucureştii
Noi nr. 192-204, C18, etaj 1, biroul 9,
modul 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RÉSIDENCE DU LAC Meriţi mai mult

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7536C), verde (Pantone 7470C), roz
(Pantone 230C), verde deschis
(Pantone 375C)

  
(531) Clasificare Viena:050516; 270507;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07395
(151) 29/10/2014
(732) VUCULESCU EDWARD MIHAI,

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 3, et.
7, ap. 130, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Şcoala Română de înot - Edward
Vuculescu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07396
(151) 29/10/2014
(732) VUCULESCU EDWARD MIHAI,

Calea Ferentari nr. 11, bl. 82, sc. 3, et.
7, ap. 130, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Romanian Swimming Club - Edward
Vuculescu
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07378
(151) 29/10/2014
(732) JURCĂ MIHNEA, Şos. Ştefan cel

Mare nr. 14, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

EINER

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

clase:
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor, în special: tăierea
ţesăturilor, vopsirea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, aplicarea
finisajelor la textile, albirea ţesăturilor, tivirea
ţesăturilor, tratarea ţesăturilor, tăierea
ţesăturilor, vopsirea textilelor, tivirea
textilelor, vopsirea pieilor, prelucrarea pieilor,
şelările, croitorie, tratarea textilelor, aplicarea
de finisaje la textile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07397
(151) 29/10/2014
(732) SAVU LIVIA, Str. Episcop Ioan

Suciu nr. 6, judeţul Sibiu, , MEDIAŞ
ROMANIA 

(540)

APOTHEKA

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270509;

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

clase:
3 Înalbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi sl dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07398
(151) 29/10/2014
(732) S.C. ROMCHIM S.R.L., Str.

Câmpului nr. 18, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

ROMCHIM Noi avem solutia!
ROMCHIM We have the solution!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07379
(151) 29/10/2014
(732) ENE EUGEN-IULIAN, B-dul.

Basarabia nr. 200, bl. B, sc. B, ap. 60,
sector 2, 022129, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALYNTA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07399
(151) 29/10/2014
(732) S.C. PRODALCOM S.A., Str.

Puşchin, Nr.128, Jud. Botoşani,
717475, BOTOŞANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL ,sc. A,
ap.28, judeţ Iaşi, PAŞCANI

(540)

VORONA
  
(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
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07380
(151) 29/10/2014
(732) NICOLESCU ANCA LUCILLIA,

Str. Mecet nr. 21, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAREA LOJA FEMININA A
ROMANIEI 5922

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020307; 170507;

170509; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
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pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07400
(151) 29/10/2014
(732) Inter On Line Trading Group Inc.,

51st Street, Campo Alegre, Area
Bancaria, Centro Magna Corp.
Building, 6 th Floor, Office No. 608, ,
PANAMA CITY PANAMA 

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

(540)

ELEPHANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; cartofi prăjiţi, crochete de cartofi;
alune de pădure, arahide, caju, fistic şi
migdale, uscate, prăjite, sărate şi/sau
condimentate; alimente pentru gustări pe baza
de cartofi.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate făcute
din cereale; pâine, patiserie şi cofetărie;
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii; gheaţă; covrigei;
biscuiţi săraţi, sticks-uri sarate, covrigei săraţi;
chips-uri pe bază de cereale; rondele de pâine
(bagel chips); amestec de gustări alcătuite din

biscuiţi sau covrigei; gustări pe bază de grâu;
cereale gata preparate pentru consum;
chips-uri coapte la cuptor şi prăjite făcute din
aluat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07401
(151) 29/10/2014
(732) S.C. ROMCHIM S.R.L., Str.

Câmpului nr. 18, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

ROMCHIM Curatenie inainte de toate! /
ROMCHIM Cleanness above all!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07402
(151) 29/10/2014
(732) CERTSIGN S.A., Şos. Olteniţei nr.

107A, Corp C1, et. 1, Camera 16,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CYBER SECURITY DAY POERRED
BY UTI

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
16 Produse din hârtie şi carton 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,
didactice sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; publicaţii de orice fel
referitor la instruire şi învăţământ; coperţi de
cărţi, postere, afişe, vederi, etichete şi alte
materiale promoţionale cuprinse în această
clasă; materiale tipărite; buletine de

informaţii; carduri şi suporturi de hârtie pentru
înregistrarea programelor de computer;
manuale şi manuale de operare pentru
programele de computer.
38 Telecomunicaţii; furnizarea conexiunilor
de telecomunicaţii la o reţea informatică
mondială; distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet; comunicaţii prin calculator,
terminale de calculator şi între calculatoare;
servicii de comuncaţii prin reţele de
calculatoare; servicii de comunicaţii
electronice, digitale, computerizate şi
interactive cu ajutorul calculatorului şi prin
satelit; comunicaţii de date computerizate;
servicii de comunicaţii pentru videoconferinţe;
comunicaţii informatice pentru transmiterea
informaţiilor; exploatarea sistemelor
electronice de comuncaţii; servicii de
comuncaţii furnizate electronic; servicii de
difuzare şi comuncaţii interactive; furnizare de
servicii de comuncaţii on-line; servicii de
consultanţă privind comuncaţiile şi
comunicaţiile de date; furnizare de rapoarte
referitoare la comunicaţii şi informaţii
referitoare la comuncaţiile media; furnizarea
accesului şi accesului informatic la reţele de
comuncaţii; servicii de comunicaţii între
băncile de date; servicii de comunicaţii pentru
transmiterea electronică a imaginilor şi pentru
transmisia de date; servicii de consiliere cu
privire la echipamente de comunicaţii;
furnizarea de timp de emisie pentru servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii pentru
accesarea unei baze de date; comunicaţii
print-o reţea de calculator globală sau internet;
servicii de partajare a timpului pentru
aparatele de comuncaţii şi pentru schimbul de
date în format electronic; servicii de
comunicaţii, şi anume transmisie electronică
a datelor şi documentelor printre utilizatorii de
calculatoare; transmisie de semnale pentru
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comerţ electronic prin sisteme de
telecomunicaţii şi prin sisteme de comunicaţii
de date; furnizare de servicii de protocol de
aplicaţii fără fir inclusiv pentru cei care
folosesc un canal de comunicaţii securizat.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi
cursuri de instruire relativ la aplicaţii ale
programelor de computer; servicii de publicări
de orice fel, în special referitor la instruire,
informatică, cibernetică, securitatea
informaţiei; servicii de publicări de reviste,
periodice, de publicaţii sau de texte de orice
fel, în afara celor publicitare; servicii de
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor; producerea de cărţi şi cărţi
virtuale în domeniul comunicaţiilor,
informaticii, ciberneticii, securităţii
informaţiei; furnizarea şi exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, de
ceremonie, sociale; organizarea, conducerea şi
găzduirea de expoziţii, simpozioane,
conferinţe şi altele asemenea, în special de
evenimente periodice cu tematică centrată pe
securitatea informatica (cyber security),
comunicaţii, informatică, cibernetică,
securitatea informaţiei; furnizarea de servicii
culturale în general; editare de cărţi; redactări
de manuale de educaţie şi instruire pe teme de
software pentru computere şi comunicaţii,
informatică, cibernetică, securitatea
informaţiei; servicii de procesare de imagini
digitale; furnizare de instruire în materie de
programare informatică.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii juridice
activităţi de arhitectură şi inginerie
informatică; furnizarea de informaţii privind
programarea informatică; şi servicii ştiinţifice
şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare

şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industrială; crearea,
elaborarea, conceperea, găzduirea,
actualizarea, instalarea, copierea, închirierea
şi întreţinerea de programe de calculatoare;
crearea, dezvoltarea, modernizarea şi aducerea
la zi a programelor software; asigurarea de
utilizare temporară de software de calculator
nedescărcabil folosit la crearea şi publicarea
de manuale; consultanţă în materia
programelor de calculator; servicii de
calibrare, dignoză şi control de calitate relativ
la programele de calculator; licenţiere de
programe de calculator. proiectarea de sisteme
de comunicaţii; servicii de poiectare şi
programare informatică; servicii pentru
securitatea datelor; consultanţă profesională în
materie de programare informatică, securitatea
informatică, şi securitatea calculatoarelor;
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică; servicii de securitate a
datelor paravane de protecţie (firewall);
proiectare şi dezvoltare de sisteme de
securitate a datelor electronice; prestare de
servicii de securitate pentru reţelele de
calculatoare, accesul la calculatoare şi
tranzacţiile computerizate; servicii de
monitorizare a sistemelor de securitate
informatică şi în materie de paravane de
protecţie informatica (firewall) pentru
calculatoare.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, în special activităţi de
investigaţie şi protecţie a bunurilor şi
persoanelor; în special monitorizarea
sistemelor de securitate informatică; evaluarea
riscurilor în materie de securitate; servicii de
inspecţie de securitate pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07381
(151) 29/10/2014
(732) SANDOR JENAKI, Str. General

Dumitrache nr. 27, bl. 280, ap. 7,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
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)

EMOVAL GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalaţii frigorifice şi
climatizare complete, camere frigorifice,
dotări complete magazine cu mobilier
frigorific şi neutru, camere cu atmosfera
controlată pentru depozite de fructe şi legume,
conservări artefacte, instalaţii nitrogen pentru
industrie şi producatori de vinuri, instalarea de
depozite frigorifice şi nonfrigorifice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07403
(151) 29/10/2014
(732) LOSONTI OVIDIU, Str. Mihai

Eminescu nr. 454, judeţul Cluj, ,
BONŢIDA ROMANIA 

(540)

MAGAZINUL GOSPODARULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07404
(151) 29/10/2014
(732) Cabinet Individual de Insolvenţă

Barbu Florin Daniel, Str. General
Berthelot nr. 84, parter, Spaţiul B,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

B BARBU Şl ASOCIAŢII AVOCAŢI Şl
PRACTICIENI ÎN INSOLVENŢÂ BARBU
S I  A S O C I A T I I  A V O C A T I  S I
PRACTICIENI IN INSOLVENTA
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07383
(151) 29/10/2014
(732) JIANU C. RAMONA ZEMORA -

C A B I N E T  M E D I C A L
INDIVIDUAL, Str. 1 Decembrie nr.
34A, Judeţul Bistriţa-Năsăud, ,
BISTRIŢA 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)

(591) Culori revendicate:maro, crem
  
(531) Clasificare Viena:020305; 020316;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07405
(151) 29/10/2014
(732) S.C. KANDIA DULCE S.A., Şos.

Viilor nr. 20, sector 5, 050156,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SENZAŢII TARI. ROMÂNEŞTI

 
(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 milasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07406
(151) 29/10/2014
(732) MAROLICARU FELIX WILIAM,

Str. Vlădeasa nr. 13, bl. C23, sc. B, et.
3, ap. 77, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DEZVOLTATOR.EU ANUNTURI DE
LA DEZVOLTATORI SI PARTICULARI
FARA TAXE ASCUNSE SI FARA
COMISIOANE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 07407
(151) 29/10/2014
(732) S.C. PHARMEDICUM S.R.L., Str.

Calea Aurel Vlaicu nr. 177, bl. 21, ap.
50, parter, judeţul Arad, 310365,
ARAD ROMANIA 

(540)

pharmedicum

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020915;

270507; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice;  produse
medicamentoase (remedii naturale). 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 29/10/2014

20

(210) M 2014 07384
(151) 29/10/2014
(732) SPECIAL SECURITY SERVICES

S.R.L., Str. Arefu nr. 32B, et. 1,
camera 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPECIAL SECURITY SERVICES

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010102; 051304;

260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Sevicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizarea de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07408
(151) 29/10/2014
(732) BOGASIU TEODORA, Str. Vasile

Lucaci nr. 14, sector 3, 030694,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRAMA ATELIER LUCACI

(531) Clasificare Viena:070108; 070109;
260118;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07409
(151) 29/10/2014
(732) S.C. CASTELUL LUPILOR S.R.L.,

Com. Hărău nr. 83, judeţul
H u n e d o a r a ,  ,  CH I M I N D I A
ROMANIA 

(540)

CASTELUL LUPILOR
TRANSILVANIA

(591) Culori revendicate:maro, alb, negru,
cenuşiu

  
(531) Clasificare Viena:290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
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 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.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07410
(151) 29/10/2014
(732) CIOATA MIRCEA, Str. G-ral Vasile

Milea nr. 1, bl. A, sc. B, ap. 18,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Conac Bertola
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vin.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07411
(151) 29/10/2014
(732) F U N D A T I A  M I C H A E L

SCHMIDT, B-dul Primăverii nr. 33,
ap. 1, sector 1, 011972, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Kulturwoche Haferland
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 6  P r o g r a m e  p e n t r u  d i f e r i t e
evenimente(tipizate); albume pentru diferite
evenimente(tipărituri); reproduceri de arta
grafică(tipărituri).
20 Artă (obiecte de - din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastice); statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante şi
decoraţiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în aceasta clasă.
21 Lucrări de artă confecţionate din ceramică;
lucrări de artă din porţelan, teracotă sau sticlă;
statui din porţelan, ceramică, teracotă sau
sticlă; statui din porţelan, ceramică, lut sau
sticlă.
35 Organizare de evenimente în scopuri

comerciale şi publicitare; organizare şi
coordonare de evenimente promoţionale de
marketing pentru terţi; organizare de expoziţii
şi evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare; organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare;
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătura
cu lucrări de artă; servicii de vânzare cu
ridicata în legătura cu lucrări de artă;
organizare de expoziţii în scopuri publicitare;
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare;
servicii de publicitate şi de promovare;
servicii de publicitate, marketing şi
promovare; publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse; furnizarea de
spaţiu pe pagini web pentru promovare de
produse şi servicii.
36 Închiriere de sali de expoziţie (clădiri).
37 Ridicare de construcţii temporare pentru
evenimente în aer liber; restaurarea operelor
de artă; servicii de conservare şi intreţinere a
lucărilor de artă.
39 Organizare de călătorii în străinătate în
scopuri culturale.
41 Organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale; organizare de
evenimente muzicale; organizare de
evenimente recreative; organizare de
evenimente pentru divertisment; organizare de
evenimente de ceremonie; organizare de
evenimente de recreere; publicare de
calendare de evenimente; organizare de
competiţii şi evenimente sportive; organizare
de evenimente şi concursuri sportive;
organizare de evenimente şi competiţii
sportive; organizare şi coordonare de
evenimente sportive; organizarea de
evenimente culturale şi artistice; organizare de
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evenimente în scopuri culturale; organizare de
competiţii sportive şi evenimente sportive;
organizare de evenimente sportive şi culturale
comunitare; consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale; servicii de
rezervare şi vânzare de bilete pentru
evenimente; organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv; servicii de
informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive; servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment; activităţi culturale; servicii
culturale; activităţi sportive şi culturale;
furnizare de activităţi culturale; organizarea de
spectacole culturale; ateliere organizate în
scopuri culturale; realizare de expoziţii cu
scopuri culturale; organizare de expoziţii în
scopuri culturale; activităţi de divertisment,
sportive şi culturale; organizare de prezentări
în scopuri culturale; organizare de
demonstraţii în scopuri culturale; organizare
de festivităţi în scopuri culturale; organizarea
de spectacole în scopuri culturale; organizarea
de festivaluri în scopuri culturale; organizare
de festivaluri în scopuri culturale; organizarea
de congrese în scopuri culturale; organizarea
de competiţii în scopuri culturale; organizarea
de seminarii în materie de activităţi culturale;
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative); organizarea

de expoziţii în scopuri culturale sau educative;
expoziţii de artă; închiriere de lucrări de artă;
servicii de expoziţii de artă; servicii de galerii
de arta; cursuri în artă meşteşugărească, prin
corespondenţă; servicii de educaţie referitoare
la arta culinară; conferinţe, expoziţii şi
seminarii; organizare de expoziţii
educaţionale; organizare de expoziţii pentru
divertisment; organizare de expoziţii în
scopuri educative; organizare de expoziţii cu
scop instructiv; coordonare de expoziţii în
scopuri recreative; organizare de expoziţii în
scop educativ; coordonare de expoziţii cu scop
educativ; realizare de expoziţii cu scopuri
educative; orgzanizare de expoziţii cu scop
educativ; desfăşurare de expoziţii în scop de
divertisment; organizare de expoziţii în
scopuri de divertisment; organizare de
expoziţii în scop de instruire; organizare şi
pregătire de expoziţii în scopuri de
divertisment.
42 Artă grafică şi design.
43 Servicii de cazare temporară pentru
evenimente; închiriere de săli pentru
evenimente sociale; închiriere de săli pentru
expoziţii cu scop social; furnizare de spaţii
special amenajate pentru expoziţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 05850
(151) 31/10/2003
(732) A D V A N C E  M A G A Z I N E

PUBLISHERS INC, Four Time
Square, 23rd Floor, 10036, NEW
YORK S.U.A. NY

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TEEN VOGUE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; părţi şi
accesorii pentru toate produsele menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜


