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Cereri Mărci publicate în data de 10.04.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 01988 03/04/2015 S.C. COCO PIO S.R.L. DON PIO

2 M 2015 02072 03/04/2015 S.C. LA CRAMA DEL DUCA
S.R.L.

CD

3 M 2015 02341 03/04/2015 TĂNASE MIHAELA orto implant EXPERT

4 M 2015 02342 03/04/2015 S.C. PROMPT SERVICE CLIMA
S.R.L.

prompt service ro

5 M 2015 02343 03/04/2015 TĂNASE MIHAELA Ortoimplant

6 M 2015 02344 03/04/2015 S.C. HELLIS RESIDENCE S.R.L. HELLIS quality driven

7 M 2015 02345 03/04/2015 TAMBA LIVIU CONSTANTIN TL TrustLine SYSTEM

8 M 2015 02347 03/04/2015 S.C. CARMEN STIL S.R.L. CF CARMEN FEDELES

9 M 2015 02348 03/04/2015 DOFTOREANU IULIAN FERMA LU' TATICU

10 M 2015 02349 03/04/2015 S.C. MADOTEX S.R.L. PLATINUM JEANS

11 M 2015 02350 03/04/2015 S.C. DRAGAN S.R.L. D DIANA COLLECTION Distinctie
si noblete

12 M 2015 02351 03/04/2015 S.C. KOBER S.R.L. KÖBER PROFESIONAL
tencuială decorativă cu FIBRE DE
CARBON

13 M 2015 02352 03/04/2015 S.C. KOBER S.R.L. KÖBER PROFESIONAL
tencuială decorativă SILICONICĂ

14 M 2015 02353 03/04/2015 S.C. KOBER S.R.L. UN AER MAI CURAT ÎN
FIECARE ZI

15 M 2015 02354 03/04/2015 S.C. KOBER S.R.L. KÖBER lac protector HOLZ

16 M 2015 02356 03/04/2015 S.C. PRO TV S.A. sănătate şi RESPECT

17 M 2015 02357 03/04/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A. planet
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18 M 2015 02358 03/04/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A. Terra

19 M 2015 02359 03/04/2015 S.C. AAYLEX PROD S.R.L. HUMUS PROD

20 M 2015 02360 03/04/2015 S.C. AAYLEX PROD S.R.L. BIONITROPHOS

21 M 2015 02361 03/04/2015 LEAHU ADRIAN IONUŢ Dr. Leahu DENTAL CLINICS

22 M 2015 02363 03/04/2015 FISCUTEAN VLAD români celebri

23 M 2015 02364 03/04/2015 S.C. CASA DE VINURI COTNARI
S.A.

BOLTA RECE

24 M 2015 02365 03/04/2015 PAVEL MIRCEA LUCIAN
NEAGU DRAGOS IONUT

MOC
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(210) M 2015 01988
(151) 03/04/2015
(732) S.C. COCO PIO S.R.L., Str. Tăul

Roşu nr. 18, judeţul Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

DON PIO

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020105;

270508;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02072
(151) 03/04/2015
(732) S.C. LA CRAMA DEL DUCA

S.R.L., Str. Siria-Covasant, nr. 2089,
Jud. Arad, , SIRIA ROMANIA 

(540)

CD

(531) Clasificare Viena:051325; 270519;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02356
(151) 03/04/2015
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 105, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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 Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

sănătate şi RESPECT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  (531) Clasificare Viena:050520; 270508;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe Internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţele de socializare pe Internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02348
(151) 03/04/2015
(732) DOFTOREANU IULIAN, Str.

Eremia Grigorescu nr. 664, judeţul
Braşov, , HARMAN ROMANIA 

(540)

FERMA LU' TATICU

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02349
(151) 03/04/2015
(732) S.C. MADOTEX S.R.L., Str.

Curcubeului nr. 02, judeţul Botoşani,
, BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

PLATINUM JEANS

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02357
(151) 03/04/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(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 Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

     planet

(591) Culori revendicate:verde deschis, gri
(531) Clasificare Viena:010512; 020915;

050105; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; sucuri.
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; relaţii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; toate serviciile mentionate în
contextul responsabilizării sociale cu privire
la reducerea deşeurilor de ambalaje şi
responsabilizarea socială în privinta
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii, sucurilor şi
băuturilor alcoolice.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizare de colocvii;
furnizare de informaţii în materie de educaţie
şi responsabilizare socială; organizarea de
work-shop-uri; toate cele de mai sus în

legatură cu reducerea deşeurilor de ambalaje şi
responsabilizarea sociala în privinţa
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii, sucurilor şi
băuturilor alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02350
(151) 03/04/2015
(732) S.C. DRAGAN S.R.L., Str. Girlei bl.

D4, sc. A, et. 2, ap. 11, judeţul Argeş,
, PITEŞTI 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 I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

D DIANA COLLECTION Distinctie si
noblete

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02358
(151) 03/04/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(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 Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Terra
(591) Culori revendicate:verde deschis,

negru
(531) Clasificare Viena:050105; 260201;

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

clase:
32 Bere; sucuri.
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; relaţii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; toate serviciile menţionate în
contextul responsabilizării sociale cu privire
la reducerea deşeurilor de ambalaje şi
responsabilizarea socială în privinţa
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii, sucurilor şi
băuturilor alcoolice.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizare de colocvii;
furnizare de informaţii în materie de educaţie
şi responsabilizare socială; organizarea de
work-shop-uri; toate cele de mai sus în
legatură cu reducerea deşeurilor de ambalaje
şi responsabilizarea socială în privinţa

ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii, sucurilor şi
băuturilor alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02351
(151) 03/04/2015
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, , COM.
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

KÖBER PROFESIONAL tencuială
decorativă cu FIBRE DE CARBON

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
indigo, verde, bej, maro, alb

(531) Clasificare Viena:070108; 270508;
290115;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02352
(151) 03/04/2015
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, , COM.
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

KÖBER PROFESIONAL tencuială
decorativă SILICONICĂ

(591) Culori revendicate:albastru, indigo,
verde, bej, naro, alb, roz, gri

(531) Clasificare Viena:070108; 270508;
290115;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02353
(151) 03/04/2015
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, , COM.
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

UN AER MAI CURAT ÎN FIECARE ZI

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02354
(151) 03/04/2015
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Gheorghe

Caranfil nr. 2, judeţul Neamţ, , COM.
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

KÖBER lac protector HOLZ

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
verde, maro, indigo, auriu, galben

  
(531) Clasificare Viena:070108; 270508;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02359
(151) 03/04/2015
(732) S.C. AAYLEX PROD S.R.L., DN

2B, Km 9+270 STANGA, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

(540)

HUMUS PROD

(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 călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02341
(151) 03/04/2015
(732) TĂNASE MIHAELA, Aleea Blajel

nr. 4, bl. V3, sc. 1, ap. 1, parter, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

orto implant EXPERT
(591) Culori revendicate:portocaliu, turcoaz,

negru
(531) Clasificare Viena:020723; 020910;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02342
(151) 03/04/2015
(732) S.C. PROMPT SERVICE CLIMA

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 39, bl. P15,
sc. F, et. 2, ap. 109, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

       prompt service ro

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02343
(151) 03/04/2015
(732) TĂNASE MIHAELA, Aleea Blajel

nr. 4, bl. V3, sc. 1, ap. 1, parter, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ortoimplant

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02344
(151) 03/04/2015
(732) S.C. HELLIS RESIDENCE S.R.L.,

Str. Preciziei nr. 34 B, Corp C3, et. 3,
Biroul nr. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HELLIS quality driven

(531) Clasificare Viena:270502;  

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02345
(151) 03/04/2015
(732) TAMBA LIVIU CONSTANTIN,

Şos. N. Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. 4,
ap. 159, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TL TrustLine SYSTEM

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02347
(151) 03/04/2015
(732) S.C. CARMEN STIL S.R.L., Bd.

Socola nr. 13, bl. D6, sc. A, ap. 1,
parter, (Incinta Carmen Stil ) Judeţul
Iaşi, 700186, IAŞI ROMANIA 

(540)

CF CARMEN FEDELES

(531) Clasificare Viena:260201; 270524;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment.
44 Servicii de igienă sl înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02361
(151) 03/04/2015
(732) LEAHU ADRIAN IONUŢ, Str.

Maşina de Pâine, nr. 41, bl. OD55, sc.
A, et. 7, ap. 29, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr. Leahu DENTAL CLINICS

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:050302; 270508;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumusete pentru oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02360
(151) 03/04/2015
(732) S.C. AAYLEX PROD S.R.L., DN

2B, Km 9+270 STANGA, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

(540)

BIONITROPHOS

(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 călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării

alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02363
(151) 03/04/2015
(732) FISCUTEAN VLAD, Str. Unirii, nr.

15, bl. 15, sc. B, ap. 7, Jud. Mureş, ,
REGHIN ROMANIA 

(540)

români celebri

(591) Culori revendicate:mov (pantone
2602C)

(531) Clasificare Viena:260401; 270501;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
publicitate televizată; publicitate online;
publicitate radiofonică; publicitate prin
corespondenţă; servicii de publicitate;
publicitate şi reclamă; publicitate şi marketing;
publicitate în cinematografe; promovarea
afacerii [publicitate]; publicitate prin bannere;
agenţii de publicitate; organizarea de
publicitate; publicitate în reviste; consultanţă
privind publicitatea; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
promovare [publicitate] de călătorii;
publicitate directă prin poştă; promovare
[publicitate] de concerte; servicii de
publicitate exterioară; publicitate cu răspuns
direct; publicitate pentru pelicule
cinematografice; publicitate pe peliculă
cinematografică; servicii promoţionale de
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publicitate; servicii de publicitate digitală;
consultanţă privind publicitatea comercială;
publicitate în vederea recrutării personalului;
publicitate pentru recrutare de personal;
servicii de reclamă şi publicitate; servicii de
editare de publicitate; servicii de publicitate şi
reclamă; publicitate pentru terţi pe internet;
servicii de publicitate şi marketing; servicii de
publicitate privind automobilele; servicii de
publicitate de exterior; servicii de publicitate
furnizate florarilor; consultanţă în publicitate
şi marketing; publicitate radio şi de
televiziune; servicii de publicitate pentru
arhitecţi; servicii de promovare şi publicitate;
publicitate promoţională desfăşurata prin
telefon; servicii de agenţie de publicitate;
servicii de planificare pentru publicitate;
servicii de publicitate în presă; cercetare de
piaţă pentru publicitate; difuzarea de date
privind publicitatea; consultanţă în afaceri
privind publicitatea; servicii de informaţii
privind publicitatea; consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea; colectarea de
informaţii privind publicitatea; consultanţă
privind publicitatea în presă; furnizare de
informaţii privind publicitatea; servicii de
cercetare privind publicitatea; compilare de
statistici privind publicitatea; servicii de
consultanţă privind publicitatea; servicii de
asistenţă privind publicitatea; publicitate în
sectorul transport şi livrare; publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidenţiale;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; servicii
de publicitate privind industria turismului;
servicii de publicitate privind serviciile
financiare; servicii de publicitate privind
lucrări publice; servicii de publicitate privind
industria automobilelor; publicitate
promoţională pentru proiecte de explorare;
publicitate promoţională privind pregătirea în
filozofie; servicii de publicitate în domeniul
imobiliar; servicii de publicitate şi de

promovare; servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor; pregatirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate;
întocmirea de texte de publicitate comercială;
servicii de publicitate furnizate prin internet;
servicii de publicitate furnizate pe internet;
servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de publicitate pentru
industria literară; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice; analiză sensibilizării
publicului cu privire la publicitate; servicii de
publicitate comercială legate de francizare;
publicitate promoţională privind practica în
formarea filozofica; publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare; publicitate
prin intermediul reţelelor de telefonie mobilă;
servicii de publicitate privind sectoarele de
transport; publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afisare; expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate; servicii
de publicitate oferite de o agenţie specializată
în publicitate prin radio şi televiziune; servicii
de publicitate pentru promovarea comertului
electronic; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii; servicii de
publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate; servicii de agenţii de modele
referitoare la publicitate; publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei;
servicii de management de personal angajat în
publicitate; servicii de publicitate şi de
promovare de vânzări; servicii de publicitate
privind industria marină şi maritimă; servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi; servicii de creare de marci (publicitate
şi promovare); asistenţă pentru conducerea
intreprinderilor comerciale în materie de
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publicitate; publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet;
servicii de publicitate prin afişarea de reclame
pe baloane; servicii de publicitate privind
produse farmaceutice pentru tratarea
diabetului; servicii de consultanţă privind
publicitatea pentru beneficiarii de francize;
publicitate referitoare la produse farmaceutice
şi de imagistică în vivo; servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date;
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare; servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente; publicitate în presă de
interes general şi în presă de specialitate;
servicii de publicitate prin intermediul
textelor afisate pe ecrane de televiziune;
pregatire şi realizare de planuri şi concepte
media şi de publicitate; servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acţiuni şi
de alte titluri de valoare; servicii de
publicitate constand din panouri cu doua feţe
purtate pe umeri de persoane; pregătire de
liste de adrese poştale pentru servicii de
publicitate directa prin poştă [cu excepţia
comercializarii]; furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe internet;
publicitate, inclusiv promovare de produse şi
servicii ale terţilor prin sponsorizare şi
contracte de licenţă referitoare la evenimente
sportive internaţionale; publicitate pentru
bunurile şi serviciile altor comercianţi, care
dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi să
compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; academii [educaţie];
furnizarea educaţiei; formarea echipelor
(educaţie); servicii de educaţie; educaţie şi
instruire; educaţie şi divertisment; servicii de

educaţie fizică; cursuri de educaţie fizică;
servicii de educaţie sportivă; educaţie în
domeniul sănătătii; servicii de educaţie
juridică; educaţie în domeniul lingvistic;
educaţie în domeniul informaticii; educaţie
vocaţională pentru tineri; servicii de educaţie
universitară; consiliere în carieră [educaţie];
servicii de educaţie muzicală; servicii de
educaţie tehnologică; servicii specifice şcolilor
[educaţie]; cercetare în domeniul educaţiei;
educaţie privind siguranţă traficului rutier;
informaţii în materie de educaţie; sisteme de
joc [divertisment, educaţie]; educaţie în
domeniul ştiinţei informaticii; consultanţă
profesională referitoare la educaţie;
simpozioane pe teme de educaţie; instruire în
domeniul educaţiei fizice; servicii de cluburi
[divertisment sau educaţie]; furnizare de
instalaţii de educaţie fizică; servicii de
educaţie furnizate prin televiziune; educaţie cu
privire la sanatateă fizică; organizare de
simpozioane referitoare la educaţie; organizare
de conferinţe referitoare la educaţie;
organizarea de conferinţe referitoare la
educaţie; organizarea de concursuri [educaţie
sau divertisment]; tabere de vară [divertisment
şi educaţie]; organizare de seminarii
referitoare la educaţie; instruire în materie de
educaţie fizică; servicii în materie de educaţie
fizică; servicii de educaţie şi pregătire
profesională; educaţie în domeniul procesării
de date; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; organizare de cursuri de educaţie
fizică; servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei; organizarea de congrese în
domeniul educaţiei; servicii de consultanţă în
materie de educaţie; servicii furnizate de
gradiniţe [educaţie sau divertisment];
organizare de concursuri în materie de
educaţie; organizare de întâlniri pe teme de
educaţie; organizare de conferinţe cu privire la
educaţie; servicii de educaţie furnizate prin
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intermediul radioului; servicii de educaţie
referitoare la magnetismul ayurvedic; servicii
de educaţie referitoare la artă culinară;
organizare de seminarii pe teme de educaţie;
servicii de consiliere în materie de educaţie;
servicii de educaţie fizică asistate de
calculator; servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare; educaţie în
domeniul constientizării necesităţii de
mişcare; servicii de educaţie în materie de
nutriţie; servicii de consultanţă în domeniul
educa ţ iei  antreprenoriale;  servicii
educaţionale de furnizare a cursurilor de
educaţie; servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune; organizare de
cursuri prin metode de educaţie deschisă;
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
staţiunilor turistice; servicii de informaţii prin
telefon referitoare la educaţie; servicii de
educaţie în materie de activităţi fizice;
organizare de examinări şi teste în domeniul
educaţiei; orientare profesională [consiliere în
domeniul educaţiei sau formării]; servicii de
educaţie furnizate prin intermediul staţiunilor
de vacanţă; furnizare de cursuri de educaţie
continuă în domeniul juridic; educaţie în
domeniul artei prin intermediul cursurilor prin
corespondenţă; furnizare de cursuri de
educaţie continuă în domeniul stomatologic;
instruire în materie de educaţie fizică pentru
adulţi şi copii; furnizare de cursuri de educaţie
continua în domeniul asistenţei medicale;
asigurare de testări şi evaluări în domeniul
educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului; servicii de educaţie pentru
comunicarea de metode de predare referitoare
la procesarea datelor; informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02364
(151) 03/04/2015
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

BOLTA RECE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02365
(151) 03/04/2015
(732) PAVEL MIRCEA LUCIAN, Str.

Adamclisi, nr. 2A, bl. AS1, , sc. C, ap.
57, Jud. Constanţa, 900455,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) NEAGU DRAGOS IONUT, Aleea
Zmeurei, nr. 16, bl. U6, sc. B, ap. 39,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 4 3 3 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MOC

  (531) Clasificare Viena:260416; 270508;
270512;  

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

9 Mecanisme pentru aparate cu preplată;
software de calculator; extinctoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


