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Publicate în 17.03.2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2015 01217 10/03/2015 CATU ANDREEA LAURA P|puÕica Papa-Frica pentru copii
fericiÛi c| sunt ascultaÛi

2 M 2015 01671 10/03/2015 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. JURNALUL FERICIRII LifeCare
HAPPY EVERY DAY

3 M 2015 01672 10/03/2015 NTS PAY S.R.L. NTS COFFEE

4 M 2015 01673 10/03/2015 S.C. WILD ROSE COSMETICS
S.R.L.

GLOBALNAIL

5 M 2015 01674 10/03/2015 CIUCU ALINA LUMINITA PICII LU'SOREASCA

6 M 2015 01675 10/03/2015 CINEL S.R.L. MIX 2 TV

7 M 2015 01676 10/03/2015 ANDREI NICULAE
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

AGRIPAN 2015

8 M 2015 01677 10/03/2015 AMO NAILS S.R.L. Amo nails

9 M 2015 01678 10/03/2015 PANDELESCU LIANA MARIA LANOVIA

10 M 2015 01679 10/03/2015 S.C. CONTROL POINT S.R.L. controlpoint your partner for
automation

11 M 2015 01680 10/03/2015 S.C. UNIMAT S.R.L. meister HERMANN

12 M 2015 01681 10/03/2015 S.C. CITY HOTEL & LOUNGE
S.R.L.

CITY hotel Slatina

13 M 2015 01682 10/03/2015 MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI

MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI CU NOI ESTE
DUMNEZEU

14 M 2015 01683 10/03/2015 S.C. AC HELCOR S.R.L. BOMINERALE P{R UNGHII
PANTO KERA +

15 M 2015 01684 10/03/2015 S.C. PRODALCOM S.A. ÔTEFAN CEL MARE VODKA

16 M 2015 01685 10/03/2015 IONESCU MARIUS CRISTIAN mcleather.ro by christian

17 M 2015 01686 10/03/2015 Colgate Palmolive Company MENNEN Speed stick DRYCORE
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18 M 2015 01687 10/03/2015 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

MENNEN SPEED STICK
FRESHCORE

19 M 2015 01689 10/03/2015 S.C. CONTROL POINT S.R.L. Electropoint engineering and
consulting

20 M 2015 01690 10/03/2015 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

LADY SPEED STICK
LUXURIOUS FRESHNESS,
FRESH & ESSENCE, FEEL
FRESH, BE IRRESISTIBLE

21 M 2015 01692 10/03/2015 S.C. BUSINESS INSIDER S.R.L. CITY COMPASS MEDIA

22 M 2015 01693 10/03/2015 S.C. VISIT METAMORFOSIS
S.R.L.

Via Coltul Pietrei

23 M 2015 01694 10/03/2015 ONOS{-MIHOC CECILIA DEJA VU SAPUN 100%
NATURAL

24 M 2015 01695 10/03/2015 ONOS{-MIHOC CECILIA SAVONIA SAPUN 100%
NATURAL

25 M 2015 01696 10/03/2015 S.C. FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE S.R.L.

UN PRIETEN DE CALITATE

26 M 2015 01697 10/03/2015 S.C. VISIT METAMORFOSIS
S.R.L.

Via MARCHIZULUI

27 M 2015 01698 10/03/2015 STEELCORE EUROPE S.R.L. STEELCORE EUROPE

28 M 2015 01699 10/03/2015 S.C. TUNARI PLAZA S.R.L. Stefan cel Mare Building

29 M 2015 01700 10/03/2015 S.C. EBS REAL ESTATE
INVESTMENT S.A.

ebs

30 M 2015 01701 10/03/2015 S.C. REK EVOLUTION S.R.L. MONALISA

31 M 2015 01702 10/03/2015 Inter On Line Trading Group Inc. ALKA COVRIGEII CASEI
ORIGINALI MEDITERANEENI
CU MASLINE

32 M 2015 01703 10/03/2015 S.C. REK EVOLUTION S.R.L. MAX DIVANI
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(210) M 2015 01217
(151) 10/03/2015
(732) CATU ANDREEA LAURA, Str. Dr.

Istrati Constantin nr. 34, sector 3, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

P|puÕica Papa-Frica pentru
copii fericiÛi c| sunt ascultaÛi
  

(531) Clasificare Viena:040505; 270508;
270509;  

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

16 C|rÛi de poveÕti; c|rÛi de poveÕti
pentru copii.
28 P|puÕi; p|puÕi (juc|rii); juc|rii; juc|rii
din pânz|; juc|rii pentru copii; juc|rii
pentru bebeluÕi; juc|rii de pluÕ.
41 Servicii de publicare dec|rÛi cu poveÕti.
44 Terapie prin art| (medicale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01695
(151) 10/03/2015
(732) ONOS{-MIHOC CECILIA, Str.

Decebal nr. 10, Comuna Cernica,
JudeÛul Ilfov, , SAT CERNICA
ROMANIA 

(540)

SAVONIA SAPUN 100%
NATURAL

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:050314; 270503;

290103;  

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

3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
îngrijirea dinÛilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01696
(151) 10/03/2015
(732) S.C.  FELDER GRUPPE

ECHIPAMENTE S.R.L., B-dul Iuliu
Maniu nr. 14, bl. 13, sc. B, et. 1,
ap. 81, sector 6,, 061104,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) S.C.  MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12,
bl. D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

UN PRIETEN DE CALITATE

  
(531) Clasificare Viena:240319; 260118;

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

20 Mobilier; oglinzi; rame; lucr|ri de art|
din lemn, cear|, ghips sau plastic; cutii din
lemn sau plastic; jaluzele din lemn; scari
fabricate din lemn; panouri publicitare din
lemn; cutii, perne Õi paturi pentru animale
de companie; fitinguri nemetalice pentru
mobil|; paleÛi de manipulare, nemetalici;
mobilier în miniatur| confecÛionat din
lemn; machete la scara redusa

(ornamente) din lemn; obiecte publicitare
gonflabile; saltele pneumatice, saltele cu
arcuri, saltele gonflabile; perne
pneumatice, altele decât pentru uz
medical; piese de mobilier fabricate din:
lemn, înlocuitori de lemn, plastic, metal,
piele, oÛel, aluminiu, ratan, stuf, sticl|,
materiale plastice.
35 Publicitate; servicii de comerÛ cu
am|nuntul Õi/sau cu ridicata, inclusiv prin
i n t e r m e d i u l  m a g a z i n e l o r ,  a l
showroom-urilor, al Internetului, al
cata loagelor  de vânzare pr in
corespondenÛ| sau al emisiunilor de
teleshopping, de utilaje, scule, unelte,
maÕini, maÕini-unelte, piese de schimb,
unelte Õi scule de mân|, motoare,
echipamente Õi aparate, toate produsele
menÛionate anterior fiind utilizate în
industrie, agricultur| sau de uz casnic;
servicii de comert cu am|nuntul Õi/sau cu
ridicata, inclusiv prin intermediul
magazinelor, al showroom-urilor, al
Internetului, al cataloagelor de vânzare
prin corespondenÛ| sau al emisiunilor de
teleshopping, de mobilier, piese de
mobilier, mobilier special de laborator sau
de uz medical, mobilier stradal, oglinzi,
rame, cutii din lemn sau plastic, jaluzele,
scari, panouri publicitare din lemn,
mobilier pentru animale de companie,
fitinguri nemetalice Õi metalice pentru
mobil|, paleÛi de manipulare nemetalici,
mobilier în miniatur| confecÛionat din
lemn, machete la scara redus|
(ornamente) din lemn, produse Õi articole
din lemn, obiecte publicitare gonflabile,
saltele, perne, decoraÛiuni pentru casa Õi
gr|din|, aparate de iluminat, materiale de
construcÛie, parchet, gresie, faianÛ|,
perdele, tapet, lucr|ri de art| din lemn,
cear|, ghips sau plastic, telefoane,
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accesorii Õi piese de schimb pentru
telefoane; organizare, gestionare Õi
monitorizare de programe de stimulare,
loializare Õi fidelizare a clienÛilor în scopuri
comerciale, promoÛ ionale Õ i /sau
publicitare; servicii de carduri de fidelitate;
promovarea vânz|rilor pentru terÛi;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing sau promoÛionale; organizarea
de trageri la sorÛi cu premii în scopuri
promoÛionale; organizare de evenimente,
prezent|ri de mod|, concursuri, expoziÛii,
târguri Õi festivaluri în scopuri comerciale,
promoÛionale Õi publicitare; organizarea
de campanii de marketing Õi publicitare;
urm|rirea volumului de vânz|ri pentru
terÛi; gestiunea afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; lucr|ri de birou;
gestiunea stocurilor; procesarea
administrativ| a ordinelor de comand|;
administrare comercial| a licenÛierii
produselor Õi serviciilor pentru alte
companii; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail; cercet|ri Õi
evaluari în domeniul afacerilor;
consultanÛ| pentru conducerea afacerilor;
informaÛii Õi consiliere comercial| pentru
consumatori; agenÛii de import-export;
agenÛii de informaÛii comerciale; analiz|
preÛului; auditare; contabilitate; facturare;
servicii de comparaÛie a preÛurilor;
compilarea informatiilor în baze de date
computerizate; închiriere de automate de
vânzare; c|utare de sponsorizare;
cercetarea pieÛei; închiriere de materiale
publicitare Õi de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; publicitate prin
poÕt|; sondaje de opinie; studii de piaÛ|;
pregatirea Õi publicarea de texte
aublicitare; publicitate on-line; publicitate
televizat| Õi radiofonic|; relaÛii publice;
revista presei; publicitate outdoor;

marketing; intermediere de achiziÛii
(achiziÛia de produse Õi servicii pentru alte
afaceri); producÛia de clipuri publicitare;
publicitate pay per click; servicii de
telemarketing; servicii de intermediere Õi
consultanÛ| în afaceri în domeniul vânz|rii
de produse Õi prest|rii de servicii; servicii
de intermediere comercial|; consiliere în
afaceri privind francizarea; furnizare de
informaÛii de afaceri Õi informaÛii
comerciale prin intermediul unui site web;
furnizare de spaÛiu pe site-uri web pentru
promovarea de produse Õi servicii ale
altora; demonstraÛii cu produse; servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru
terÛi; organizarea Õi încheierea de
tranzacÛii comerciale; intermedieri de
promoÛii de vânzare; realizare, compilare
Õi difuzare de anunÛuri comerciale Õi
publicitare; furnizarea unui ghid de
publicitate care permite cautarea online
de bunuri Õi servicii prestate de terÛi online
pe Internet; optimizarea traficului pe
site-uri web; închiriere de spaÛiu publicitar
pe site-uri web; furnizare de informaÛii de
marketing prin intermediul unui site web;
organizare de licitaÛii; furnizarea unui
catalog online cu informaÛii comerciale pe
Internet; servicii de informaÛii comerciale
furnizate online prin Internet sau o reÛea
global| de calculatoare; compilare de
anunÛuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web; servicii comerciale online în
cadrul c|rora vânz|torul public|
produsele care urmeaza a fi licitate, iar
licitaÛia are loc pe Internet; promovarea
vânz|rii de bunuri Õi servicii pentru terÛi
prin acordarea de puncte de fidelizare
pentru folosirea unui card; promovare,
publicitate Õi marketing pentru site-uri
web; servicii de intermediere comercial|
cu privire la vânzarea Õi cumpararea de
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telefoane, de mobil|, de utilaje, unelte,
scule, maÕini-unelte, echipamente Õi
aparate de uz industrial sau casnic;
servicii de comerÛ electronic, Õi anume
furnizarea de informaÛii despre produse
prin reÛele de telecomunicaÛii în scopuri
publicitare Õi de vânzare.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; garanÛii
extinse; emisiune de garanÛii; finanÛarea
garanÛiilor; servicii de împrumut, de credit
Õi leasing financiar; acordare de finantare
pentru leasing; servicii de cercetare Õi
informaÛii financiare; consultanÛ|
financiar|; servicii de informaÛii Õi
consultanÛ| privind asigur|rile; estim|ri
financiare pentru costuri de reparaÛii.
37 Servicii de reparaÛii, întreÛinere Õi
instalare de utilaje, unelte, scule,
echipamente,  aparate,  maÕ in i ,
maÕini-unelte, motoare; servicii de
construcÛii de cl|diri; reconstruirea
maÕinilor uzate sau parÛial distruse;
informaÛii legate de reparaÛii Õi/sau servicii
de instalare, acordate prin toate
mijloacele de comunicare; întreÛinere Õi
reparaÛii de mobilier; restaur|ri de
mobilier; l|cuirea mobilierului; tapiÛerie;
reparaÛii sau întreÛinere de maÕini Õi
echipamente pentru fabricarea pastei de
lemn; reparaÛii sau întreÛinere de maÕini Õi
aparate pentru prelucrarea lemnului;
vopsire de mobilier; refacerea pieselor de
mobilier; restaurarea de mobilier;
închiriere de maÕini pentru curaÛarea
mobilierului tapiÛat; închiriere de unelte Õi
maÕini-unelte; închiriere de echipamente
pentru reparaÛii; instalarea de mobilier;
instalare de mobilier stradal.
38 TelecomunicaÛii; servicii de difuzare de
programe Õi emisiuni de radio Õi
televiziune; închirierea timpului de acces

la reÛelele globale de computere;
transmisie radio; transmisii de televiziune;
furnizarea camerelor de chat pe Internet;
comunicarea cu terminale de computere;
comunicaÛii prin retele de fibr| optic|;
comunicaÛii prin telegrame; comunicatii
prin telefon; transmisia asistat| de
computer a mesajelor Õi imaginilor;
comunicare prin terminale de computer,
servicii de buletine electronice (servicii de
telecomunicaÛii); poÕt| electronic|;
transmisie prin facsimil; transmiterea de
felicit|ri online; informaÛii despre
telecomunicaÛii; transmiterea mesajelor;
agenÛii de Õtiri; servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace de comunicare
electronic|); furnizarea accesului la
bazele de date; furnizarea canalelor de
telecomunicaÛii pentru servicii de
teleshopping; asigurarea conexiunii de
telecomunicaÛii la o reÛea global| de
computere; furnizarea accesului la
reÛelele globale de computere; furnizarea
de forumuri online; închirierea aparatelor
de facsimil; închirierea aparatelor de
transmisie a mesajelor; închirierea
modemurilor; închirierea echipamentelor
de te lecomunica Û i i ;  închi r ierea
telefoanelor; transmisie prin satelit;
servicii de rutare Õi joncÛiune pentru
telecomunicaÛii; servicii de teleconferinÛ|;
servicii de transfer; servicii de telegraf;
servicii de telex; transmisia de fiÕiere
digitale; servicii de poÕt| vocal|;
transmisie wireless; servicii de portaluri de
Internet; servicii de acces la internet;
închirierea aparatelor de transmitere a
mesajelor; servicii de telefonie Õi telefonie
mobil|; trimitere de mesaje prin
intermediul unui site web; furnizarea
accesului la site-uri web; leasing de
echipamente de comunicaÛii mobile.
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40 T|ierea Õi prelucrarea lemnului;
laminarea lemnului; conservarea lemnului;
lucr|ri în lemn; închiriere de maÕini Õi
echipamente pentru fabricarea pastei de
lemn; închiriere de maÕini Õi echipamente
pentru prelucrarea lemnului Õi fabricarea
mobilierului; prelucrare de mobilier;
fabricarea de mobilier pe baz| de
comand| Õi specificaÛii primite de la terÛi;
tratarea (prelucrarea) metalului; oferirea
de informaÛii despre prelucrarea lemnului
Õi fabricarea mobilierului prin intermediul
unui site web; oferirea de informaÛii
despre prelucrarea materialelor; oferirea
de informaÛii privind tratarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01671
(151) 10/03/2015
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L.,

DN 59, KM 8 + 550 M, Stânga,
JudeÛul TimiÕ, , CHISODA
ROMANIA 

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

(540)

JURNALUL FERICIRII
LifeCare HAPPY EVERY DAY

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, roÕu, mov, albastru,

bleu, verde deschis
 
(531) Clasificare Viena:020123; 050314;

070124; 261325; 270508; 290115;

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; publicaÛii, ziare,
reviste, broÕuri, cataloage, articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01672
(151) 10/03/2015
(732) NTS PAY S.R.L., Str. Miron Costin

nr. 43, parter, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

NTS COFFEE

(591) Culori revendicate:portocaliu
(pantone 1375C), alb, maro
(pantone 7532C)

  
(531) Clasificare Viena:050701; 090110;

110304; 110320; 260418; 290115;

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

7 MaÕini automate de vânzare.
9 Mecanisme pentru aparate care
funcÛioneaza cu fise.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea; orez; tapioca Õi sago; f|in| Õi
preparate din cereale; pâine, patiserie Õi
cofet|rie; gheaÛ|; zah|r, miere, melas|,
drojdie, praf de copt, sare; muÕtar, oÛet,
sosuri (condimente); condimente; gheaÛ|.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01673
(151) 10/03/2015
(732) S.C. WILD ROSE COSMETICS

S.R.L., Ôos. Mihai Bravu nr. 327,
bl. 54, sc. 1, et. 1, ap. 1, camera 1,
sector 3, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

GLOBALNAIL
  
(531) Clasificare Viena:260105; 270507;

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

3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
îngrijirea dinÛilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01674
(151) 10/03/2015
(732) CIUCU ALINA LUMINITA, Calea

Floreasca nr. 70-72, ap. 6, sector
1, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

PICII LU'SOREASCA

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01679
(151) 10/03/2015
(732) S.C. CONTROL POINT S.R.L.,

Str. Alba nr. 2, judeÛul BraÕov, ,
BRAÔOV ROMANIA 

(740) S . C .  N E D  P R O T E C T
CONSULTING S.R.L., OP 1,CP
298 BRAÔOV

(540)

controlpoint your partner
for automation

(591) Culori revendicate:portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260101;

270508; 290113;  

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

9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic|, cânt|rire,
m|surare, semnalizare, verificare, salvare
Õi înv|Û|mânt; aparate Õi instrumente
pentru conducerea, distr ibu Û ia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice, discuri compacte,
DVD-uri Õi alte medii de înregistrare;
mecanisme pentru aparate care
funcÛioneaz| cu fise; case de marcat;
maÕini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor Õi calculatoare;
software pentru computere (programe);
echipament pentru stingerea incendiilor;
software înregistrat pentru computere,
instalaÛii electrice pentru controlul la
distanÛ| al operaÛiilor industriale.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou,
comerÛ în general, servicii de
import-export cu produse sau servicii în
special cele care Ûin de tehnologia
informaÛiei; asistenÛ| în exploatarea sau
conducerea unei întreprinderi comerciale,
în ceea ce priveÕte conducerea afacerilor
sau a funcÛiilor comerciale ale
întreprinderilor industriale sau comerciale;
servicii asigurate de firme de publicitate
care se ocup| în principal de comunicare
public|, declaraÛii sau anunÛuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate
tipurile de produse sau servicii;
strângerea la un loc în beneficiul terÛilor, a
unor produse diverse (execeptând
transportul) pentru a permite clienÛilor s|
le vad| Õi s| le achiziÛioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
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magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenÛ|
sau prin mijloace electronice, cum ar fi
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin
poÕt| sau distribuirea de mostre; servicii
care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunic|ri scrise sau
înregistr|ri, ca Õi compilarea datelor
matematice sau statistice; servicii de
prelucrare de texte Õi de gestionarea de
fiÕiere informatice.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii; servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcÛii;
servicii de reparaÛii Õi/sau de întreÛinere
destinate menÛinerii unui obiect în starea
sa iniÛial|, f|r| schimbarea propriet|Ûilor
acestuia, cum sunt cele în domeniul
electricit|Ûii, mobilierului, instrumentelor Õi
uneltelor; servicii de instalare Õi reparaÛii
pentru calculatoare; servicii referitoare la
construcÛia de cl|diri, drumuri, poduri,
baraje, la construcÛii navale sau linii de
transmisie Õi la servicii ale firmelor
specializate în domeniul construcÛiilor,
servicii anexe celor de construcÛii, în
special inspecÛia planurilor de construcÛii.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; consultanÛ|, proiectare Õi
dezvoltare pentru hardware Õi software
(consultanÛ| în proiectarea Õi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere); servicii
referitoare la protecÛia programelor,
instalarea software-ului computerizat;
mentenanÛa software-urilor de program;
închiriere a software-ului de computer;
consultanÛ| în proiectarea Õi dezvoltarea

hardware-ului pentru computere;
programare computerizat|; duplicarea
programelor de computer; închirierea de
computere; consultanÛ| de software
computerizat; design de software pentru
computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanÛa software-urilor de
computer; actualizarea Õi analiza
software-urilor de computer; design
pentru sistemele de computer; servicii de
protecÛie anti-virus pentru computere;
schiÛarea construcÛiilor; consultanÛ| în
software de computer; consultanÛ| în
proiectarea Õi dezvoltarea hardware-ului
pentru computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01680
(151) 10/03/2015
(732) S.C. UNIMAT S.R.L., Str. Mihai

Viteazu nr. 2B, Jud. Sibiu, 557260,
SELIMBAR ROMANIA 

(540)

meister HERMANN
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020125;

270502; 270508;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în
10/03/2015

11

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

1 Produse chimice pentru industrie,
ÕtiinÛe, fotografie, agricultur|, horticultur|
Õi silvicultur|; r|Õini articificale în stare
brut|, materiale plastice în stare brut|;
îngr|Û|minte; compoziÛii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru c|lirea Õi
lipirea metalelor; produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananÛi; adezivi
folosiÛi în industrie.
2 ColoranÛi, lacuri Õi vopsele; produse
pentru prevenirea coroziunii Õi a
deterior|rii lemnului; materiale pentru
vopsit; mordanÛi; r|Õini naturale în stare
brut|, metale sub form| de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi
Õi artiÕti.
6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice;
construcÛii metalice transportabile;
materiale metalice pentru c|i ferate;
cabluri Õi fire metalice neelectrice; fier|rie,
articole mici din metal; Ûevi Õi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în
alte clase; minereuri.
35 Publ ic i tate; conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01681
(151) 10/03/2015
(732) S.C. CITY HOTEL & LOUNGE

S.R.L., Str. Lipscani nr. 18, et. 1,
cam. 4, judeÛul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)

CITY hotel Slatina

(591) Cu lo r i  r evend ica te :maro ,
portocaliu, negru, bleu, turquoise,
alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:260408; 260418;

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

clase:
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii
de cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01682
(151) 10/03/2015
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI SI

BUCOVINEI, Bdul. Ôtefan cel
Mare Õi Sfânt, JudeÛul IaÕi,
700064, IAÔI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AgenÛia de
Proprietate Industrial| S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc.
A, ap. 28, judeÛ IaÕi PAÔCANI

(540)

MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI CU NOI ESTE
DUMNEZEU

(591) Culori  revendicate:galben,
albastru, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:020120; 020122;

090110; 240925; 290113;  

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

6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice;
construcÛii metalice transportabile;
materiale metalice pentru c|i ferate;
cabluri Õi fire metalice neelectrice; fier|rie,
articole mici din metal; Ûevi Õi tuburi

metalice; produse nemetalice cuprinse în
alte clase; minereuri.
14 Metale preÛioase Õi aliaje ale acestora,
produse din sauplacate cu metale
preÛioase.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tip|rituri; articole de leg|torie; fotografii;
papet|rie; adezivi pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilierului); material didactic
sau pentru înv|Û|mânt (cu excepÛia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase);
caractere tipografice; forme de tipar.
19 Materiale de construcÛii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru
construcÛii; asfalt, smoal| Õi bitum;
construcÛii nemetalice transportabile;
monumente (cu excepÛia celor din metal).
24 Úes|turi Õi produse textile neincluse în
alte clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
25 Articole de îmbr|c|minte Õi
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
26 Dantel| Õi broderie, panglici Õi Õnururi;
nasturi, capse, copci; ape Õi ace cu
g|m|lie; flori artificiale.
27 Covoare, preÕuri, rogojini, linoleum Õi
alte articole de pardoseal|; tapet, cu
excepÛia celui din material textil.
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
de carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri; compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate din cereale, pâine, patiserie Õi
cofet|rie, îngheÛat|; zah|r, miere, sirop
de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
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muÕtar; oÛet, sosuri; condimente; gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, neincluse în alte clase; animale
vii; fructe Õi legume proaspete; seminÛe,
plante Õi flori naturale; mâncare pentru
animale; malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi Õi sucuri din
fructe; siropuri Õi alte produse pentru
prepararea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou;
servicii de import-export.
36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 ConstrucÛii, reparaÛii, instalati.
38 TelecomunicaÛii.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare de c|l|torii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi frumuseÛe pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultur|, horticultur| Õi silvicultur|.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecÛia bunurilor Õi persoanelor;
servicii personale Õi sociale oferite de terÛi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01683
(151) 10/03/2015
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor BabeÕ nr. 50, judeÛ
MaramureÕ, 430092, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

BOMINERALE P{R UNGHII
PANTO KERA +

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

5 Suplimente alimentare pentru p|r Õi
unghii, pe baz| de minerale Õi vitamine.
35 Publicitate; regruparea în avantajul
terÛilor a produselor cuprinse în clasa 5
(cu excepÛia transportului lor) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01684
(151) 10/03/2015
(732) S.C. PRODALCOM S.A., Str.

PuÕchin, Nr.128, Jud. BotoÕani,
717475, BOTOÔANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AgenÛia de
Proprietate Industrial| S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc.
A, ap. 28, judeÛ IaÕi PAÔCANI

(540)

ÔTEFAN CEL MARE VODKA

  
(531) Clasificare Viena:240907; 240916;

270508;  

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

33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou;
servicii de export-import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01685
(151) 10/03/2015
(732) IONESCU MARIUS CRISTIAN,

Calea MoÕilor nr. 127, et. 3, ap. 5,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

mcleather.ro by christian
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270504;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele Õi imitaÛii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane Õi valize;
umbrele, umbrele de soare; bastoane;
bice Õi articole de Õel|rie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01686
(151) 10/03/2015
(732) Colgate Palmolive Company,

300 Park Avenue, 10022, NEW
YORK S.U.A. NY

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

(540)

MENNEN Speed stick
DRYCORE

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde deschis,
verde închis, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260118;

290115;  

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

3 Deodorante Õi antiperspirante pentru uz
personal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01675
(151) 10/03/2015
(732) CINEL S.R.L., Str. OlteÛ nr. 10-11,

judeÛul BraÕov, , BRAÔOV
ROMANIA 

(540)

MIX 2 TV

(591) Culori revendicate:roÕu, alb
  (531) Clasificare Viena:070101; 270508;

270711; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, cliÕee. 
35 Publicitate; gestiune afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01676
(151) 10/03/2015
(732) A N D R E I  N I C U L A E

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
JudeÛul C|l|raÕi, , Comuna Dor
Marunt ROMANIA 

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

(540)

AGRIPAN 2015

(591) Culori revendicate:alb, negru, roÕu,
maro, crem, gri

  
(531) Clasificare Viena:080107; 080504;

270502; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|;zah|r, miere, sirop
de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);

mirodenii, gheaÛ|.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01677
(151) 10/03/2015
(732) AMO NAILS S.R.L., B-dul Uverturii

nr. 75, bl. M8, sc. 1, ap. 16, sector
6, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Amo nails
  
(531) Clasificare Viena:020307; 020323;

270508; 270511;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igien| Õi de îngrijire a
frumuseÛii pentru oameni sau animale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01678
(151) 10/03/2015
(732) PANDELESCU LIANA MARIA,

Str. Tg. Frumos nr. 3-5, bl. 7, sc.
B, ap. 70, sector 4, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

LANOVIA

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

25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01697
(151) 10/03/2015
(732) S.C. VISIT METAMORFOSIS

S.R.L., Vadu S|pat, JudeÛul
P r a h o v a ,  1 0 7 2 4 4 ,  S A T
UNGURENI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  M I H A E L A
G{VENEA, Str. Poet Panait Cerna
nr. 10, bl. M43, sc. 1, ap. 31,
sector 3 BUCUREÔTI

(540)

Via MARCHIZULUI
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
35 Strângerea, la un loc, în beneficiul

terÛilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod; aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01698
(151) 10/03/2015
(732) STEELCORE EUROPE S.R.L.,

Str. Alexandru Vaida Voievod, nr.
112, Jud. Cluj, 400436, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

STEELCORE EUROPE

(591) Culori revendicate:roÕu, gri
  
(531) Clasificare Viena:260101; 260104;

270508; 290112;  

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

6 Metale comune Õi aliajele lor; materiale
de construcÛie metalice; construcÛii
transportabile metalice; cabluri Õi fire
metalice neelectrice; tuburi metalice;
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01699
(151) 10/03/2015
(732) S.C. TUNARI PLAZA S.R.L., Str.

Gheorghe ÚiÛeica nr. 212-214,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA

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

(540)

Stefan cel Mare Building
  
(531) Clasificare Viena:070101; 070108;

270508;  

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

35 Publ ic i tate,  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou;
regruparea la un loc în beneficiul terÛilor a
produselor  d iverse (exceptând
transportul), pentru a permite clienÛilor s|

le vad| Õi s| le achiziÛioneze cât mai
comod; servicii asigurate de magazine en
gross si en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenÛ| sau prin
mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping); servicii de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01700
(151) 10/03/2015
(732) S.C. EBS REAL ESTATE

INVESTMENT S.A., Str. Paris nr.
52, parter, JudeÛul Cluj, 400146,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ebs

(591) Culori revendicate:alb, verde
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
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36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01701
(151) 10/03/2015
(732) S.C. REK EVOLUTION S.R.L.,

Str. Tineretului nr. 93-103, JudeÛul
C|l|raÕi, 915400, OLTENIÚA
ROMANIA 

(540)

MONALISA

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

20 Mobil| Õi mobilier; mobil| cu pat
încorporat; mobil| de toalet| incluzând
lavoare; mobil| superpozabil|; mobil|
antichizat|; saltele; cadre pentru saltele;
saltele de dormit; saltele din spum|;
saltele cu arcuri; saltele de pat; protecÛii
matlasate pentru saltele; paturi,
aÕternuturi, saltele Õi perne; saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit; paturi
prevazute cu saltele cu arcuri interioare;
suporturi confecÛionate din lemn flexibil
pentru saltele; saltele ignifuge;
paturi-canapea; paturi; paturi divan; paturi
ajustabile; paturi pliante; paturi
supraetajate; paturi pentru masaj; somiere
pentru paturi; cadre de paturi; paturi din

lemn; paturi pentru copii; paturi care
includ Õi divane; rame pentru baldachine
de paturi; paturi pentru copii confecÛionate
din pânz| sub form| unui sac; mese
(mobilier); mese decorative; mese; mese
pentru s|li de mese; mese pentru birouri;
mese de scris; birouri Õi mese; mese de
tapiÛare; mese de toalet|; mese pentru
computer; mese cu suport; mese de
conferinÛ|; mese de picnic; mese de
masaj; mese de buc|t|rie; mese de
expunere; mese pentru gr|din|; mese de
lucru; mese pentru schimbarea
scutecelor; mese pentru desen (mobilier);
mese de toalet| (mobilier); scaune pentru
s|li de mese; mese joase în stil japonez
(zataku); scaune; scaune pliante; scaune
ergonomice; scaune rabatabile; scaune
înalte; scaunele-leag|n; scaune înalte
(mobilier); scaune pentru baie; scaune
pentru duÕ; scaune de birou; scaune
pentru desenatori; scaune de conferinÛ|;
scaune de lucru; scaune pentru bebeluÕi;
scaune gonflabile flotabile; scaune
plutitoare (gonflabile); scaune din metal;
scaune cu ax; scaune de copii; perne
pentru scaune; scaune cu bazî; scaune ca
mobilier de birou; masuÛe; m|suÛe de
toalet|; m|suÛe de ceai; masuÛe pentru
computere; masuÛe pentru maÕini de
scris; canapele; canapele extensibile;
canapele rabatabile; canapele de perete;
canapele de dou| locuri; canapele (care
sunt extensibile); fotolii rabatabile; fotolii
umplute cu polistiren (fotolii par|, fotolii
puf); fotolii rabatabile (mobilier).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01702
(151) 10/03/2015
(732) Inter On Line Trading Group

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

(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza
nr. 52 - 54, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

ALKA COVRIGEII CASEI
ORIGINALI MEDITERANEENI
CU MASLINE

(591) Culori revendicate:roÕu, verde oliv
  
(531) Clasificare Viena:050103; 080108;

270508; 290112;  

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

30 Produse de patiserie Õi cofet|rie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01703
(151) 10/03/2015
(732) S.C. REK EVOLUTION S.R.L.,

Str. Tineretului nr. 93-103, JudeÛul
C|l|raÕi, 915400, OLTENIÚA
ROMANIA 

(540)

MAX DIVANI
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobil| superpozabil|; mobil|
antichizat|; mobil| Õi mobilier; mobil| cu
pat încorporat; mobil| de toalet|
incluzand lavoare; elemente de separare
individuale (mobil|); rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobil|); saltele; cadre
pentru saltele; saltele de dormit; saltele
din spum|; saltele cu arcuri; saltele de
pat; saltele (altele decât saltelele pentru
naÕteri); covoraÕe pentru camping
(saltele); huse matlasate de saltele; huse
matlasate pentru saltele; protecÛii
matlasate pentru saltele; saltele din
spum| pentru camping; paturi,
aÕternuturi, saltele Õi perne; paturi
prevazute cu saltele cu arcuri interioare;
suporturi confecÛionate din lemn flexibil
pentru saltele; saltele gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical; saltele cu
aer, altele decât cele de uz medical;
saltele de schimb; saltele camping; saltele
ignifuge; saltele gonflabile flotabile (saltele
cu aer); saltele pentru copii, utilizate
pentru dormit; ansambluri de arcuri
(nemetalice) pentru introducere în saltele;
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canapele; canapele extensibile; canapele
rabatabile; canapele de perete; canapele
de doua locuri; canapele (care sunt
extensibile); paturi-canapea; mese; mese
decorative; mese (mobilier); mese pentru
s|li de mese; mese pentru birouri; mese
de scris; mese de proiectare; birouri Õi
mese; mese de tapiÛare; mese de toalet|;
mese pentru computer; mese cu suport;
mese de conferinÛ|; mese de picnic; mese
de masaj; mese cu banchete; mese de
buc|t|rie; mese de expunere; mese din
metal; mese de lucru; mese pentru
schimbarea scutecelor; mese pentru
desen (mobilier); mese de toaleta
(mobilier); scaune pentru s|li de mese;
mese pentru case de marcat; mese de
toalet| cu oglinzi formate din trei p|rÛi;
m|suÛe; m|suÛe de toalet|; m|suÛe de
ceai; m|suÛe pentru computere; m|suÛe
portabile de pus în poal|; paturi; paturi
divan; paturi ajustabile; paturi pliante;
paturi supraetajate; paturi portabile; paturi
pentru masaj; somiere pentru paturi; bare
pentru paturi; cadre de paturi; paturi din
lemn; paturi pentru copii; paturi cu ap|;
paturi care includ Õi divane; rame pentru
baldachine de paturi; paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical; paturi
pentru copii confecÛionate din pânz| sub
forma unui sac; baze pentru paturi cu ap|
(altele decât cele de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01687
(151) 10/03/2015
(732) Colgate-Palmolive Company (A

Delaware Corporation), 300 Park
Avenue, 10022, New York S.U.A.
NY

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

(540)

MENNEN SPEED STICK
FRESHCORE

(591) Culori revendicate:gri, alb, albastru
închis, albastru deschis, verde
închis, verde deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260118;

290115;  

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

3 Deodorante Õi antiperspirante pentru uz
personal.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01689
(151) 10/03/2015
(732) S.C. CONTROL POINT S.R.L.,

Str. Alba nr. 2, judeÛul BraÕov, ,
BRAÔOV ROMANIA 

(740) S . C .  N E D  P R O T E C T
CONSULTING S.R.L., OP 1,CP
298 BRAÔOV

(540)

Electropoint engineering
and consulting

(591) Culori revendicate:portocaliu,
negru

 (531) Clasificare Viena:050314; 241517;
260116; 270507; 290112;  

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

9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optic|, cânt|rire,
m|surare, semnalizare, verificare, salvare
Õi înv|Û|mânt; aparate Õi instrumente
pentru conducerea,  dist r ibu Û ia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice, discuri compacte,
DVD-uri Õi alte medii de înregistrare;
mecanisme pentru aparate care
funcÛioneaz| cu fise; case de marcat;
maÕini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor Õi calculatoare;
software pentru computere (programe);
echipament pentru stingerea incendiilor;
software înregistrat pentru computere,
instalaÛii electrice pentru controlul la

distanÛ| al operaÛiilor industriale.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou,
comerÛ în general, servicii de
import-export cu produse sau servicii în
special cele care Ûin de tehnologia
informaÛiei; asistenÛ| în exploatarea sau
conducerea unei întreprinderi comerciale,
în ceea ce priveÕte conducerea afacerilor
sau a funcÛiilor comerciale ale
întreprinderilor industriale sau comerciale;
servicii asigurate de firme de publicitate
care se ocup| în principal de comunicare
public|, declaraÛii sau anunÛuri prin toate
mijloacele de difuzare, pentru toate
tipurile de produse sau servicii;
strângerea la un loc în beneficiul terÛilor, a
unor produse diverse (execeptând
transportul) pentru a permite clienÛilor s|
le vad| Õi s| le achiziÛioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenÛ|
sau prin mijloace electronice, cum ar fi
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping; servicii ca
distribuirea de prospecte, direct sau prin
poÕt| sau distribuirea de mostre; servicii
care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunic|ri scrise sau
înregistr|ri, ca Õi compilarea datelor
matematice sau statistice; servicii de
prelucrare de texte Õi de gestionarea de
fiÕiere informatice.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii; servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcÛii;
servicii de reparaÛii Õi/sau de întreÛinere
destinate menÛinerii unui obiect în starea
sa iniÛial|, f|r| schimbarea propriet|Ûilor
acestuia, cum sunt cele în domeniul
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electricit|Ûii, mobilierului, instrumentelor Õi
uneltelor; servicii de instalare Õi reparaÛii
pentru calculatoare; servicii referitoare la
construcÛia de cl|diri, drumuri, poduri,
baraje, la construcÛii navale sau linii de
transmisie Õi la servicii ale firmelor
specializate în domeniul construcÛiilor,
servicii anexe celor de construcÛii, în
special inspecÛia planurilor de construcÛii.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; consultanÛ|, proiectare Õi
dezvoltare pentru hardware Õi software
(consultanÛ| în proiectarea Õi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere); servicii
referitoare la protecÛia programelor,
instalarea software-ului computerizat;
mentenanÛa software-urilor de program;
închiriere a software-ului de computer;
consultanÛ| în proiectarea Õi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere;
programare computerizat|; duplicarea
programelor de computer; închirierea de
computere; consultanÛ| de software
computerizat; design de software pentru
computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanÛa software-urilor de
computer; actualizarea Õi analiza
software-urilor de computer; design
pentru sistemele de computer; servicii de
protecÛie anti-virus pentru computere;
schiÛarea construcÛiilor; consultanÛ| în
software de computer; consultanÛ| în
proiectarea Õi dezvoltarea hardware-ului
pentru computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01690
(151) 10/03/2015
(732) Colgate-Palmolive Company (A

Delaware Corporation), 300 Park
Avenue, 10022, New York S.U.A.
NY

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

(540)

LADY SPEED STICK
LUXURIOUS FRESHNESS,
FRESH & ESSENCE, FEEL
FRESH, BE IRRESISTIBLE

(591) Culori revendicate:mov deschis,
mov închis, lila, galben, verde,
albastru, turcoaz, gri, alb

 (531) Clasificare Viena:250119; 290115;
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Deodorante Õi antiperspirante pentru uz
personal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01694
(151) 10/03/2015
(732) ONOS{-MIHOC CECILIA, Str.

Decebal nr. 10, Comuna Cernica,
JudeÛul Ilfov, , SAT CERNICA
ROMANIA 

(540)

DEJA VU SAPUN 100%
NATURAL

(591) Culori revendicate:roÕu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

290101;  

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

3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
îngrijirea dinÛilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01692
(151) 10/03/2015
(732) S.C. BUSINESS INSIDER S.R.L.,

PiaÛa Pache Protopopescu nr. 1,
et. 2, ap. 6, camera 12, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., PiaÛa
Pache Protopopescu nr.1, et.2,
ap.6, sector 2 BUCUREÔTI

(540)

CITY COMPASS MEDIA

  
(531) Clasificare Viena:170521; 270508;

270515;  

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.(Solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse/servicii
incluse în aceast| clas| conform
clasific|rii de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou. (Solicit|m protecÛie
pentru întreaga list| de produse/servicii
incluse în aceast| clas| conform
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clasific|rii de la Nisa).
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale. (Solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de
produse/servicii incluse în aceast| clas|
conform clasific|rii de la Nisa).
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi de cercetare industrial|;
crearea Õi dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.(Solicit|m
protecÛie pentru întreaga list| de
produse/servicii incluse în aceast| clas|
conform clasific|rii de la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01693
(151) 10/03/2015
(732) S.C. VISIT METAMORFOSIS

S.R.L., Vadu S|pat, JudeÛul
P r a h o v a ,  1 0 7 2 4 4 ,  S A T
UNGURENI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  M I H A E L A
G{VENEA, Str. Poet Panait Cerna
nr. 10, bl. M43, sc. 1, ap. 31,
sector 3 BUCUREÔTI

(540)

Via Coltul Pietrei
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
35 Strângerea, la un loc, în beneficiul
terÛilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze
cât mai comod; aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜


