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Cereri Mărci publicate în BOPI 24/09/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06159 17/09/2015 S.C. SECURAN S.R.L. SECURAN SECURITY

2 M 2015 06160 17/09/2015 JURUBITA LAURENTIU MARIUS NUNTI DE VIS

3 M 2015 06161 17/09/2015 S.C. HYDRO POWER
INVESTMENT S.R.L.

HOTEL OLD TOWN

4 M 2015 06162 17/09/2015 S.C. HYDRO POWER
INVESTMENT S.R.L.

HOTEL OLD CITY

5 M 2015 06163 17/09/2015 SECARA CORIOLAN D DELLACONTE

6 M 2015 06164 17/09/2015 CENTRUL MEDICAL PRAIN
PENTRU REDAREA AUZULUI SI
INFATISARII NORMALE S.R.L.

PRAIN, CENTRUL MEDICAL
Pentru Redarea Auzului si
Infatisarii Normale

7 M 2015 06165 17/09/2015 ORESA VENTURES ROMANIA
S.R.L.

ORESA

8 M 2015 06166 17/09/2015 S.C. CIS GAZ S.A. Performance for Generations

9 M 2015 06167 17/09/2015 S.C. CIS GAZ S.A. CIS GAZ

10 M 2015 06168 17/09/2015 S.C. BIZ PRO TECHNOLOGIES
S.R.L.

TRAVEL SALE

11 M 2015 06169 17/09/2015 S.C. INTERSTAR CHIM S.A.

12 M 2015 06170 17/09/2015 S.C. INTERSTAR CHIM S.A.

13 M 2015 06171 17/09/2015 MUŞAT CARMEN SILVIA www.observator-cultural.ro

14 M 2015 06172 17/09/2015 MUŞAT CARMEN SILVIA OBSERVATOR CULTURAL

15 M 2015 06173 17/09/2015 MUŞAT CARMEN SILVIA OBSERVATOR CULTURAL
SPIRITUL CRITIC ÎN ACŢIUNE

16 M 2015 06174 17/09/2015 MUŞAT CARMEN SILVIA www.observatorcultural.eu

17 M 2015 06175 17/09/2015 MUŞAT CARMEN SILVIA www.observatorcultural.com
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18 M 2015 06176 17/09/2015 JOHNSON & JOHNSON Fiecare atingere e un pas înainte

19 M 2015 06177 17/09/2015 British American Tobacco (Brands)
Inc.

BALANCED SMOKE SMELL

20 M 2015 06178 17/09/2015 MOUSTAPHA NAYEF LIL-A

21 M 2015 06179 17/09/2015 FLOREA NELU FLORIN FLORIN IONAS - GENERALUL
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(210) M 2015 06164
(151) 17/09/2015
(732) CENTRUL MEDICAL PRAIN

PENTRU REDAREA AUZULUI SI
INFATISARII NORMALE S.R.L.,
Calea 13 Septembrie nr. 57, bl. 55-57,
sc. 2, et. 7, ap. 47, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRAIN, CENTRUL
MEDICAL Pentru Redarea
Auzului si Infatisarii Normale

(591) Culori revendicate:roşu, verde închis,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:031103; 241313;

241314; 241317; 260203; 270502;
290114;  

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

44 Servicii medicale; activităţi de asistenţă
spitalicească; activităţi de asistenţă medicală
generală; activităţi de asistenţă medicală
specializată; alte activităţi referitoare la

sănătatea umană; activităţi de asistenţă
stomatologică; activităţi de chirurgie
reconstruct ivă - reabi l i tare  protet ică
oro-maxilo-facială şi a corpului; activităţi
conexe actelor medicale (servicii medicale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06169
(151) 17/09/2015
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:190104; 190125;

190325; 190722; 190725; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
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degresare şi şlefuire.
5 Dezinfectanţi; produse anti-bacteriene,
germicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06170
(151) 17/09/2015
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:190104; 190125;

190325; 190722; 190725; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
5 Dezinfectanţi; produse anti-bacteriene,
germicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06171
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.observator-cultural.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06172
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OBSERVATOR CULTURAL

 

(531) Clasificare Viena:270501;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2015 06173
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OBSERVATOR CULTURAL
S PI R I T UL CRITIC ÎN
ACŢIUNE

(591) Culori revendicate:maro, galben,
negru, bej
  

(531) Clasificare Viena:020904; 160317;
200505; 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
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06165
(151) 17/09/2015
(732) ORESA VENTURES ROMANIA

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti 42-44,
Băneasa Business & Technology Park,
Clădirea A (aripa A), et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M. OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCURESTI

(540)

ORESA

 

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06174
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.observatorcultural.eu

 

(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06175
(151) 17/09/2015
(732) MUŞAT CARMEN SILVIA, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.observatorcultural.com

  
(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2015 06166
(151) 17/09/2015
(732) S.C. CIS GAZ S.A., Str. Voinicenilor

nr. 686, Jud. Mureş, 547565,
SÂNTANA DE MUREŞ ROMANIA

(540)

Performance for Generations

  

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06177
(151) 17/09/2015
(732) British American Tobacco (Brands)

Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

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

(540)

BALANCED SMOKE SMELL

(300) Prioritate invocată:
 34297/31/03/2015/AD
  
(531) Clasificare Viena:260306; 260418;

270501; 270521;  

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

34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06178
(151) 17/09/2015
(732) MOUSTAPHA NAYEF, Str.

Luncşoara nr. 4-6, bl. 63, sc. A, et. 4,
ap. 24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIL-A

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241701; 270512;

290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse 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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
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extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură; materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
20 Mobiler, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau din
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material pentru curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06179
(151) 17/09/2015
(732) FLOREA NELU FLORIN, Str.

Bugariu nr. 40, Judeţul Arad, 315400,
LIPOVA ROMANIA 

(540)

FLORIN IONAS -
GENERALUL

 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06176
(151) 17/09/2015
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

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

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

(540)

Fiecare atingere e un pas
înainte

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

1 Soluţii chimice de control pentru utilizarea
cu dispozitive de monitorizare a glucozei din
sânge şi de administrare a insulinei.
5 Bande de testare pentru dispozitivele de
monitorizare a glucozei din sânge.
9 Software utilizat în combinaţie cu
dispozitive de monitorizare a glucozei din
sânge, pompe şi patch-uri de perfuzie a
insulinei.
10 Dispozitive de monitorizare şi măsurare a
glucozei din sange, incluzând părţi şi
accesorii; lantete, dispozitive pentru incizii şi
alte dispozitive de înţepat în deget folosite să
atragă sângele pentru a fi utilizat cu
dispozitive de monitorizare a glucozei din
sânge sau pentru alte utilizări medicale;
dispozitive de administrare a insulinei, şi
anume pompe şi patch-uri de perfuzie a
insulinei, catetere, ace stilouri (pen needles),
seringi, introducatoare de ace şi aparate

portabile; aparate portabile pentru
administrarea transdermică a medicamentelor,
şi anume, patch-uri de administrare a insulinei
vândute fără medicaţie; dispozitive medicale,
şi anume, monitoare de administrare
medicamente care utilizează alerte şi
remindere; dispozitive medicale pentru
administrarea transdermică a medicamentelor,
şi anume, aparate portabile pentru
medicamente transdermice şi anume, patch-uri
de administrare a insulinei vândute fără
medicaţie; părţi pentru dispozitive medicale, şi
anume, canule vândute ca o unitate medical
pentru administrarea transdermică a
medicamentelor şi vândute separat.
16 Publicaţii, materiale promoţionale,
manuale, broşuri de informare cu privire la
dispozitive de monitorizare a glucozei din
sânge, dispozitive de administrare a insulinei
şi diabet (tipizate).
41 Servicii educaţionale referitoare la
dispozitivele de monitorizare a glucozei din
sânge, dispozitive de administrare a insulinei
şi diabet; furnizarea de informaţii cu privire la
dispozitive de monitorizare a glucozei din
sange, dispozitive de administrare a insulinei
şi diabet (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06167
(151) 17/09/2015
(732) S.C. CIS GAZ S.A., Str. Voinicenilor

nr. 686, Jud. Mureş, 547565,
SÂNTANA DE MUREŞ ROMANIA

(540)

CIS GAZ

(591) Culori revendicate:gri (pantone 425C),
roşu (pantone 185C, 187C), portocaliu
(pantone 1635C), albastru (pantone
640C, 639C,3025C)

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260116;

270502; 290113;  

(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06168
(151) 17/09/2015
(732) S.C. BIZ PRO TECHNOLOGIES

S.R.L., St. Dancu, Jud. Iaşi, ,
COMUNA HOLBOCA 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)

TRAVEL SALE

  
(531) Clasificare Viena:100316; 100325;

180114; 180123; 180125; 260418;
270502;  

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

39 Servicii de informaţii referitoare la
călătorii şi brokeri de călătorii; organizare de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06159
(151) 17/09/2015
(732) S.C. SECURAN S.R.L., Sat

Domneşti nr. 116U, parter, camera 1,
judeţul Ilfov, , COM. DOMNEŞTI
ROMANIA 

(540)

SECURAN SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:240101; 270502;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06160
(151) 17/09/2015
(732) J U R U B I T A  L A U R E N T I U

MARIUS, Str. Ştefan S. Nicolau nr.
1-3, bl. O2, sc. A, parter, ap. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NUNTI DE VIS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:060301; 100316;

270501; 290101;  
(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.
40 Prelucrarea materialelor, imprimare
fotografică, inscripţionare cu laser, prelucrare
foto. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06161
(151) 17/09/2015
(732) S . C .  H Y D R O  P O W E R

INVESTMENT S.R.L., Str. Sporului
nr. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOTEL OLD TOWN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06162
(151) 17/09/2015
(732) S . C .  H Y D R O  P O W E R

INVESTMENT S.R.L., Str. Sporului
nr. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOTEL OLD CITY

 

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06163
(151) 17/09/2015
(732) SECARA CORIOLAN, Str. George

Călinescu nr. 11, bl. AN42, ap. 3, et.
1, judeţul Bihor, 410341, ORADEA
ROMANIA 

(540)

D DELLACONTE

(531) Clasificare Viena:030102; 270501;
270521;  

(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.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜


