
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 07.10.2015

PUBLICATE ÎN DATA DE 14.10.2015



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA-Cereri Marci depuse în data de 07.10.2015

1

Cereri Mărci publicate în 14.10.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06579 07/10/2015 UNGUREANU CIPRIAN BEAUTY SALON By Ciprian

Ungureanu EST 2004 STYLE
YOUR LOOK

2 M 2015 06580 07/10/2015 GHEORGHE CINDEA SINGLES TRAVEL

3 M 2015 06581 07/10/2015 DOGARU OLGA OLGA DOGARU

4 M 2015 06582 07/10/2015 PROCOP ADRIAN ADRIAN PROCOP

5 M 2015 06583 07/10/2015 S.C. CONCEPT 24 ONLINE S.R.L. concept24 online business
developers

6 M 2015 06584 07/10/2015 AGI-1 OOD S.R.L. Napoleon pastry

7 M 2015 06585 07/10/2015 S.C. B&B COLLECTION S.R.L. KULTHO Timeless moments

8 M 2015 06586 07/10/2015 S.C. K9 PROTECTION COMPANY
S.R.L.

K9 PROTECTION COMPANY

9 M 2015 06587 07/10/2015 S.C. B&B COLLECTION S.R.L. KULTHO Timeless moments

10 M 2015 06588 07/10/2015 INTER CONECTER S.R.L. AMERICANA DESSERT

11 M 2015 06589 07/10/2015 AC AMC REGAL IMPEX S.R.L. AMC REGAL IMPEX MOBILĂ
CLASICĂ

12 M 2015 06590 07/10/2015 S.C. INTERMOB TRANS S.R.L. INTERMOB TRANS / GALERIILE
EXPO-CONFORT

13 M 2015 06591 07/10/2015 S.C. B&B COLLECTION S.R.L. be in time - time for fashion

14 M 2015 06592 07/10/2015 ZDROB CONSTANTIN MEDIEVAL CODLEA

15 M 2015 06593 07/10/2015 OMA VISION PROJECTS S.R.L. A CHALLENGER OF HEIGHTS
INSIDE AND OUT

16 M 2015 06594 07/10/2015 OMA VISION PROJECTS S.R.L. HEIGHTS * RUNNING THE 8Ks
SUMMIT

17 M 2015 06595 07/10/2015 S.C. B&B COLLECTION S.R.L. be in time - time for fashion
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18 M 2015 06596 07/10/2015 S.C. PUBLIONE MEDIA S.R.L. THE ONE SCISSORS day

19 M 2015 06597 07/10/2015 ANDRIESCU COSTEL SCRISUL FACE BINE

20 M 2015 06598 07/10/2015 SOCIAL MEDIA PROMOTIONS
S.R.L.

Social FM

21 M 2015 06600 07/10/2015 S.C. ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI S.R.L.

Râureni 100% Fructe

22 M 2015 06601 07/10/2015 S.C. ALFA BETA S.R.L. AB alfa beta



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data 07.10.2015

3

(210) M 2015 06584
(151) 07/10/2015
(732) AGI-1 OOD S.R.L., Bul. 6-ti

septemvri, nr. 220, et. 7, ap. 21, 4000,
Plovdiv BULGARIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

Napoleon pastry

 
(531) Clasificare Viena:270112; 270501;

270509; 270510;  

(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; rahat (produse zaharoase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06585
(151) 07/10/2015
(732) S.C. B&B COLLECTION S.R.L.,

Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5, sc. A,
et. 3, ap. 11, sector 3, 031071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KULTHO Timeless moments

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;

270509; 270517;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data 07.10.2015

4

(210) M 2015 06586
(151) 07/10/2015
(732) S . C .  K 9  P R O T E C T I O N

COMPANY S.R.L., Şos. Nordului,
Jud. Iaşi, , HORLEŞTI ROMANIA 

(540)

K9 PROTECTION COMPANY

 
(531) Clasificare Viena:010104; 011505;

030116; 030123; 030124; 270112;  

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

45 Servici de pază şi protecţie; servicii de
pază; servicii de pază antiefracie; servicii de
pază pentru infrastructuri; servicii de pază pe
timp de noapte; servicii oferite de către agenţii
de pază pentru magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06590
(151) 07/10/2015
(732) S.C. INTERMOB TRANS S.R.L.,

Str. Carpaţi nr. 656, sc. B, et. 4, ap. 16,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

INTERMOB TRANS / GALERIILE
EXPO-CONFORT

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 20 (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, inclusiv virtual, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06587
(151) 07/10/2015
(732) S.C. B&B COLLECTION S.R.L.,

Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5, sc. A,
et. 3, ap. 11, sector 3, 031071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KULTHO Timeless moments

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270517; 270524;  
(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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06588
(151) 07/10/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

AMERICANA DESSERT

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz măcinat,
orz decorticat, făină de orez, făină de boabe,
ceară de albine, oţet de bere, băuturi pe bază
de ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi
pe bază de cafea, arome, altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, băuturi pe bază de
ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit (praf de
copt), lianţi pentru îngheţată (îngheţată
comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă dulce, chifle
de pâine, firimituri, chifle, blaturi tort, pudră
de tort, torturi, arome pentru torturi, altele
decât uleiurile esenţiale, turte de orez,
bomboane, capere, caramele (bomboane), sare
din ţelină, preparate pe bază de cereale, gustări
pe bază de cereale, sandwichuri cu brânză,
gumă de mestecat, cicoare (substitut de cafea),

cipsuri (produse din cereale), ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi din
ciocolată, chow-chow (condiment), dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea, cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, prăjiturele, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb, mălai, floricele
de porumb, porumb copt, coulis (sosuri),
cuscus (griş de grâu), biscuiţi crocanţi,
îngheţată, cremă tartar pentru gătit, cremă
tartar pentru uz culinar, curry (condiment),
cremă din ouă, lapte şi zahăr, sosuri
pentrusalate, îngheţate comestibile, esenţe
pentru alimente cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
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lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, alimente pe bază de ovăz, terci ovăz,
ovăz măcinat, ovăz decorticat, clătite, paste,
pastă migdale, cremă de prăjituri, pastă din
boabe de soia, paste făinoase, produse
patiserie, bomboane (dulciuri), pateuri
(produse patiserie), bomboane cu arahide,
piper, bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiţi petit-beurre, prăjiturele,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizza, popcorn,
făină de cartofi alimentară, pudră de prăjituri,
pudre pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri (condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pastă din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frişcă bătută, zahăr, dulciuri
cu zahăr, sushi, îndulcitori naturali,tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,

ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
tortillas, turmeric alimentar, pâine dedospită,
vanilie (aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi (condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine, oţet de
bere, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, băuturi pe bază de ceai, bicarbonat de
sodiu pentru gătit (praf de copt), lianţi pentru
îngheţată (îngheţată comestibilă), biscuiţi,
pâine, turtă dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte de orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitute
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
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floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru

alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, alimente pe bază de ovăz, terci
ovăz, ovăz măcinat, ovăz decorticat, clătite,
paste, pastă migdale, cremă de prăjituri, pastă
din boabe de soia, paste făinoase, produse
patiserie, bomboane (dulciuri), pateuri
(produse patiserie), bomboane cu arahide,
piper, bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiţi petit-beurre, prăjiturele,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizza, popcorn,
făină de cartofi alimentară, pudră de prăjituri,
pudre pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri (condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pastă din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frişcă bătută, zahăr, dulciuri
cu zahăr, sushi, îndulcitori naturali,tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
tortillas, turmeric alimentar, pâine dedospită,
vanilie (aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi (condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data 07.10.2015

8

(210) M 2015 06591
(151) 07/10/2015
(732) S.C. B&B COLLECTION S.R.L.,

Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5, sc. A,
et. 3, ap. 11, sector 3, 031071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

be in time - time for fashion

  
(531) Clasificare Viena:170102; 270501;

270505; 270508; 270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06589
(151) 07/10/2015
(732) AC AMC REGAL IMPEX S.R.L.,

Str. Carpaţi, nr. 656, sc. B, et. 4, ap.
16, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

AMC REGAL IMPEX MOBILĂ
CLASICĂ

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 20 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod inclusiv virtual, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06596
(151) 07/10/2015
(732) S.C. PUBLIONE MEDIA S.R.L.,

Str. Aurel Vlaicu nr. 62-66, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

THE ONE SCISSORS day

(591) Culori revendicate:negru, mov
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 (531) Clasificare Viena:090502; 140720;
270501; 270509; 270512; 270517;
290112;  

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

16 Publicaţii, tipărituri, ziare, reviste,
reprezentări şi reproduceri grafice, prospecte,
periodice, fotografii, cărţi, calendare, buletine
de ştiri, almanahuri, afişe.
35 Servicii de abonamente la ziare, agenţii de
publicitate, anunţuri publicitare, asistenţă în
conducerea şi administrarea afacerilor,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
difuzare de anunţuri publicitare, distribuire de
materiale publicitare, informaţii pentru afaceri,
investigaţii pentru afaceri, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea afacerilor, paginare în scopuri
publicitare, publicare de texte publicitare,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicitate, lucrări de birou; organizare de
prezentări de modă în scop promoţional.
41 Organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, informaţii în materie
de educaţie, divertisment, recreere; instruire;
organizare de concursuri de educaţie sau
divertisment; organizarea de competiţii în
scopuri culturale sau de educaţie; organizarea
de spectacole, organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, seminarii,
simpozioane, workshop-uri; redactare de texte,
altele decât cele publicitare; servicii de
reporter de ştiri; divertisment radiofonic,
televizat; educaţie; servicii de procesare
imagini digitale; publicare de texte, altele
decât cele publicitare, producţie şi organizarea
de evenimente culturale şi educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06597
(151) 07/10/2015
(732) ANDRIESCU COSTEL, Str.

Tăietoarei nr. 10, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

SCRISUL FACE BINE

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06592
(151) 07/10/2015
(732) ZDROB CONSTANTIN, Str. Bârsei,

nr. 1A, jud. Braşov, , CODLEA
ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

MEDIEVAL CODLEA

(591) Culori revendicate:galben auriu
(531) Clasificare Viena:020111; 020117;

090110; 240108; 250119; 270508;
270510; 290102;  

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

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; mezeluri.
35 Servicii de comerţ; servicii de import,
export, comercializare en-gros şi en-detail de
produse specifice clasei 29; conducerea şi
administrarea afacerilor; organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06598
(151) 07/10/2015
(732) SOCIAL MEDIA PROMOTIONS

S.R.L., B-dul Traian nr. 14, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

Social FM

(591) Culori revendicate:gri, gri închis, roşu,
roz închis

 
(531) Clasificare Viena:260201; 260205;

260207; 260411; 270507; 270508;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri,
ziare, jurnale, reviste, cataloage, flyere,
cotidiene, publicaţii; ziare electronice
descărcabile; 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
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plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare;
agenţii de publicitate; publicitate radio şi de
televiziune; publicitate televizată; închiriere
spaţiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare şi a presei; furnizare de spaţii
publicitare; furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet; difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi; promovarea vânzărilor
pentru terţi; servicii de promovare şi
publicitate; promovarea vânzărilor;
consultanţă privind promovarea vânzărilor;
furnizare de informaţii de afaceri comerciale
prin intermediul unui site; publicare de texte
publicitare; servicii de marketing; studii de
piaţă; sondaje de opinie; publicitate on-line
într-o reţea informatizată; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare;
consultanţă privind organizarea afacerii;
servicii publicitare de tip "pay per click";
afisaj (publicitate); producţie de clipuri
publicitare; publicitate radiofonică; servicii de
telemarketing; difuzare de anunţuri
publicitare; redactare de texte publicitare;
publicitate prin corespondenţă; distribuţie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre); servicii de
relaţii cu publicul; difuzare de materiale
publicitare (foi volante, prospecte, imprimate,
eşantioane); intermedierea de abonamente
pentru ziare (pentru terţi); servicii de abonare
la servicii de telecomunicaţie pentru terţi;
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor; contabilitate; reproducere de
documente; birouri de plasare; administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii

independenţi; gestionare de fişiere
informatice; optimizarea traficului pe site
(plasare de anunţuri, obţinerea de informaţii în
domenu comercial); închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare;
închiriere de spaţii publicitare; auditare de
firme (analize comerciale); servicii de
intermediere comercială (intermediere;
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi prin sisteme de telecomunicaţii);
servicii de marketing prin telefon (nu de
vânzare); servicii de asistenţă în exploatarea
sau conducerea societăţilor comerciale sau
industriale, servicii de emitere de francize,
servicii de consilieri şi consultanţi privind
organizarea şi managementul afacerilor,
estimări, rapoarte şi cercetări legate de afaceri
comerciale, asistenţă şi consiliere cu privire la
managementul afacerilor, studiul pieţei,
cercetare de piaţă, agenţii de informaţii
comerciale, şi de import şi export; expertize în
materie de afaceri; sondaj de opinie;
efectuarea studiilor cu privire la comunicările
interne de afaceri; servicii de evidenţă
contabilă; servicii de preluare de mesaje
vocale pentru abonaţi telefonici; servicii de
căutare de informaţii în fişiere informatice
(pentru terţi), gestionare de fişiere
informatice, compilare şi sistematizare de date
într-un calculator central; servicii care cuprind
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea şi sistematizarea comunicaţiilor şi
înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice; publicitate;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web on-line; servicii de publicitate,
marketing şi promovare; consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea; publicitate,
inclusiv promovare cu privire la vânzarea de
articole şi servicii pentru terţi prin
transmiterea materialului publicitar şi
diseminarea mesajelor publicitare prin reţele
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it; furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii; compilare
de anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet; servicii promoţionale
furnizate prin telefon; servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor;
difuzare de materiale publicitare pentru terţi;
activităţi publicitare, în special cu privire la
reţele de telematică şi de telefonie; închiriere
de spaţiu publicitar pe internet; difuzare de
anunţuri publicitare şi închiriere de spaţii
publicitare; servicii de distribuţie de prospecte,
direct sau prin poştă, şi de distribuţie a
mostrelor; servicii de publicitate online în
cadrul unei reţele de calculatoare; transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou); prelucrare de
texte; organizarea de târguri profesionale şi
expoziţii în scopuri comerciale; compilat şi
statistice; servicii de vânzare cu amănuntul în
magazine şi servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul reţelelor mondiale
informatice de produse de telefonie, de
transmiţătoare şi receptoare de imagini şi
sunete şi de echipamente pentru prelucrarea
informaţiilor şi de calculatoare şi de programe
de calculator salvate şi înregistrate;
promovarea vânzărilor (pentru terţi);
prezentare de produse; servicii de import,
export şi reprezentante comerciale de produse
de telefonie, de transmiţătoare şi receptoare de
imagini şi sunete şi de echipamente pentru
prelucrarea informaţiilor şi de programe de
calculator înregistrate şi salvate; prezentare în
mijloace de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul de produse de telefonie, de
transmiţătoare şi receptoare de imagini şi
sunete şi de echipamente pentru prelucrarea
informaţiilor şi de calculatoare şi de programe
de calculator salvate şi înregistrate; servicii de
comerţ electronic, şi anume furnizarea de
informaţii despre produse printr-o reţea de
telecomunicaţii, în scopuri publicitare şi de

comercializare; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii-pentru terţi;
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terţi; servicii de aprovizionare pentru
terţi (cumpărare de produse şi servicii pentru
alte intreprinderi); agenţii de promovare a
talentelor; gestiunea sau ocuparea forţei de
muncă; analize publicitare: publicitate în
vederea recrutării personalului; anunţuri
clasificate; producţie de materiale publicitare;
servicii de grafică publicitară; servicii de
publicitate digitală; promovarea afacerii
(publicitate); managementul proiectelor de
afaceri; managementul proiectelor de afaceri
(pentru terţi); servicii de colaborări de afaceri
în reţea; furnizare de informaţii de marketing;
asistenţă în marketing; marketing de produse;
servicii de consultanţă în afaceri privind
marketingul; marketing promoţional; servicii
de agenţie de marketing; servicii de marketing
comercial; publicitate şi marketing; servicii de
marketing privind motoarele de căutare;
marketing comercial (în afară de
comercializare); producţie de înregistrări
audio în scopuri de marketing; realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare;
marketing de produse şi servicii pentru alte
persoane; promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe de
radio sau de televiziune; transmisia de
programe tv şi radio; servicii de difuzare şi
transmisie televizată, operare de reţele de
televiziune, distribuirea şi difuzarea de
programe de televiziune; difuzare de
informaţii prin intermediul televiziunii;
transmisie de date computerizate prin
televiziune; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; comunicaţii prin terminale
de calculator sau prin reţea cu fibra optică;
comunicaţii radiofonice sau telefonice;
servicii de radiotelefonie mobilă; furnizarea
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accesului utilizatorilor la reţelele globale de
computere; furnizarea de forumuri online;
furnizarea accesului la baze de date; servicii
de inserare electronică (telecomunicaţii);
furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea informatică mondială; agenţii de
informaţii (ştiri); închirieri de aparate de
telecomunicaţii; servicii de teleconferinţe sau
de videoconferinţe; mesaje electronice;
închiriere de timp de acces la reţele
informatice mondiale; servicii de difuzare de
materiale audio şi video prin internet; servicii
de difuzare video pe internet sau în altă reţea
de comunicaţii de materiale video încărcate,
postate şi etichetare, generate de utilizatori;
transmisie electronică de sunet, video şi
informaţii; furnizarea accesului utilizatorilor
multiplii la o reţea media socială, pe care sunt
site-uri web cu informaţii, materiale audio şi
video; servicii de comunicatii, telecomunicare,
difuzare şi transmisie de mesaje; servicii de
internet, respectiv furnizarea accesului la
internet (furnizori de internet), furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la internet sau
la baze de date, telecomunicarea de informaţii
(inclusiv de pagini web), de programe de
calculator şi de alte date; servicii de asistenţă
şi consultanţă pentru cele enumerate; inclusiv,
dar fără a se limita la toate serviiile menţionate
anterior furnizate prin intemiediul reţelelor de
telecomunicaţii, prin livrare on-line şi prin
internet şi reţeaua globală de calculatoare;
servicii de radiodifuziune prin internet;
transmisie continua (streaming) de materiale
audio pe internet; transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet;
difuzare de programe prin internet; furnizare
de linii de chat pe internet; furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii
telefonice şi linii dedicate; difuzare de
programe video şi audio prin internet;
furnizarea accesului la site-uri de mp.

40 Servicii de tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de programe de
televiziune şi radio; înregistrări pe benzi video
(filmare); producţie de filme; închirieri de
filme tv sau cinematografice; proiecţii de
filme tv sau cinematografice; microfilmare;
informaţii în materie de divertisment sau
educaţie; furnizare de instalaţii de recreere;
servicii de publicare; închirierea de
înregistrări sonore; închiriere de televizoare;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
montajul benzilor video; fotografie;
organizare de competiţii în domeniul educaţiei
sau divertismentului; organizare şi coordonare
de colocvii, conferinţe şi congrese;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; rezervare de locuri pentru
spectacole; jocuri on-line printr-o reţea de
calculatoare; servicii de jocuri de noroc;
publicare de cărţi şi periodice electronice
online; publicarea de ziare accesibile prin
intermediul unei reţele globale de
calculatoare; microeditare; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor, revistelor, jurnalelor, ziarelor sau
periodicelor.
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;
găzduirea de conţinut digital pe internet;
servicii de găzduire, software ca şi serviciu şi
închiriere de software; prestare de servicii de
furnizare de aplicaţii informatice; proiectare,
creare, găzduire, întreţinere de pagini web
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06600
(151) 07/10/2015
(732) S.C. ANNABELLA FABRICA DE

CONSERVE RAURENI S.R.L., Str.
Barajului nr. 52, Judeţul Vâlcea,
240260, RÂMNICU VĂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

Râureni 100% Fructe

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241705;

270502; 270504; 270508; 270510;
270717;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, gemuri, magiun,
dulceţuri, compoturi, paste tartinabile,
conserve, murături.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06601
(151) 07/10/2015
(732) S.C. ALFA BETA S.R.L., B-dul

Tomis, nr. 316, bl. LT6, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

AB alfa beta

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

270512; 270517; 270522; 270525;
290112;  

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

35 Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare şi nealimentare, servicii de
import-export; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; sondaje de piaţă; organizare de
târguri şi expoziţii cu caracter comercial; lanţ
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06593
(151) 07/10/2015
(732) OMA VISION PROJECTS S.R.L.,

Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. 2, et. 3,
ap. 20, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

A CHALLENGER OF HEIGHTS
INSIDE AND OUT

(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.
20 Saci dormit.
22 Corturi.
25 Echipament sportiv (îmbrăcăminte).
28 Articole pentru practicarea sporturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de reclamă şi publicitate pe
toate canalele media, inclusiv prin internet şi
prin social media; crearea de concepte creative
şi asocierea imaginii persoanelor sau
produselor cu aceste concepte; agenţii de

publicitate; oferirea de spaţiu publicitar;
managementul afaceri lor ( inclusiv
promovarea imaginii) pentru comercianţi,
sportivi, artişti şi alţi liber-profesionişti.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culture; închirierea deechipament
sportiv; organizarea sau susţinerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane şi
alte asemenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06594
(151) 07/10/2015
(732) OMA VISION PROJECTS S.R.L.,

Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. 2, et. 3,
ap. 20, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HEIGHTS * RUNNING THE 8Ks
SUMMIT

(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
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tipografice; clişee.
20 Saci de dormit.
22 Corturi.
25 Echipament sportiv (îmbrăcăminte).
28 Articole pentru practicarea sporturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de reclamă şi publicitate pe
toate canalele media, inclusiv prin internet şi
prin social media; crearea de concepte creative
şi asocierea imaginii persoanelor sau
produselor cu aceste concepte; agenţii de
publicitate; oferirea de spaţiu publicitar;
managementul afacerilor (inclusiv promovarea
imaginii) pentru comercianţi, sportivi, artişti şi
alţi liber-profesionişti.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culture; închirierea deechipament
sportiv; organizarea sau susţinerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane şi alte
asemenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06595
(151) 07/10/2015
(732) S.C. B&B COLLECTION S.R.L.,

Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5, sc. A,
et. 3, ap. 11, sector 3, 031071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

be in time - time for fashion

(531) Clasificare Viena:170102; 270501;
270508; 270509; 270515; 270524;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06579
(151) 07/10/2015
(732) UNGUREANU CIPRIAN, Şos.

Colentina nr. 12, bl. 58, ap. 46, sc. B,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEAUTY SALON By Ciprian Ungureanu
EST 2004 STYLE YOUR LOOK
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(531) Clasificare Viena:020912; 100505;
140720; 240101; 240112; 270501;
270508; 270510; 270511; 270524;  

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

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 2015 06580
(151) 07/10/2015
(732) GHEORGHE CINDEA, Str. Bucegi

nr. 24, jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA

(540)

SINGLES TRAVEL

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 06581
(151) 07/10/2015
(732) DOGARU OLGA, Str. Mălăşneanca

nr. 1351, jud. Tulcea, , CARCALIU
ROMANIA 

(540)

OLGA DOGARU

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 06582
(151) 07/10/2015
(732) P R O C O P  A D R I A N ,  S t r .

Mălăşneanca nr. 1351, jud. Tulcea, ,
CARCALIU ROMANIA 

(540)

ADRIAN PROCOP

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06583
(151) 07/10/2015
(732) S.C. CONCEPT 24 ONLINE S.R.L.,

Calea Giuleşti nr. 19, et. 3, sect. 6, ,
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)

concept24 online business developers

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

violet

(531) Clasificare Viena:270501; 270508;
270509; 270702; 270711; 270717;
290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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