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Cereri M|rci publicate în 18/03/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 01551

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/03/2015 S.C. CLOUD RESEARCH STUDIO MAXIO
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)

2 M 2015 01552

11/03/2015 S.C. CLOUD RESEARCH STUDIO CLOUD RESEARCH
S.R.L.

3 M 2015 01704

11/03/2015 S.C. TERAPIA S.A.

DUTARD

4 M 2015 01705

11/03/2015 PENCIU BOGDAN IONUÚ

auto concept

5 M 2015 01706

11/03/2015 GIURAN VIRGIL FLORIN

Royal Confort RESIDENCE

6 M 2015 01707

11/03/2015 S.C. GREEN COMTEXT S.R.L.

Love Home

7 M 2015 01708

11/03/2015 MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

ZILELE CLUJULUI

8 M 2015 01709

11/03/2015 S.C. KORONA MEDCOM S.R.L.

KORONA

9 M 2015 01710

11/03/2015 S.C. BUSINESS ANGELS
ROMANIA S.R.L.

Business Angels ROMANIA

10 M 2015 01711

11/03/2015 S.C. VISION STARTJOBS S.R.L.

START JOBS BUILDING
CAREERS

11 M 2015 01712

11/03/2015 UDRESCU MIHAELA

PAYLOGIC payroll cum laudae

12 M 2015 01713

11/03/2015 S.C. MTC CONSTRUCT S.R.L.

Metalcolor sisteme pentru
acoperisuri si garduri

13 M 2015 01714

11/03/2015 S.C. PERINI LANG HOLDING S.A. SENECA ANTICAFE

14 M 2015 01715

11/03/2015 S.C. PERINI LANG HOLDING S.A. SENECA

15 M 2015 01716

11/03/2015 GEORGESCU SAVETA

Dora Alina Romanescu

16 M 2015 01717

11/03/2015 CICIU STELUÚA

asterya - beauty is everywhere

17 M 2015 01718

11/03/2015 S.C. EXPRES COLET S.R.L.

DIET GUM

18 M 2015 01719

11/03/2015 ENOC Marketing LLC

EPPCO

1
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 01720

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/03/2015 REMY COINTREAU
LUXEMBOURG S.A.

Denumire
Marc|
(540)
KISS YOUR HONEY

20 M 2015 01721

11/03/2015 REMY COINTREAU
LUXEMBOURG S.A.

BE A BEE

21 M 2015 01722

11/03/2015 RADULESCU GABRIEL

PELIN DE URLAÚI

22 M 2015 01723

11/03/2015 S.C. LIBRA OFFICE IND S.R.L.

Libra

23 M 2015 01724

11/03/2015 DEUTSCHE TELEKOM AG

T... Fundatia Telekom Romania

24 M 2015 01725

11/03/2015 DEUTSCHE TELEKOM AG

T... Telekom Romania Foundation

25 M 2015 01726

11/03/2015 S.C. INTERSTAR CHIM S.A.

26 M 2015 01727

11/03/2015 FATU MIHAI

2 STEPP EVENTS

27 M 2015 01728

11/03/2015 S.C. VISSIO S.R.L.

VISSIO

28 M 2015 01729

11/03/2015 S.C. ELEKTROWEIGL S.R.L.

netiTworks by ELEKTROWEIGL

29 M 2015 01730

11/03/2015 S.C. DELIGHT CUPCAKES S.R.L. Delight - Gourmet Desserts by
Diana Cret

30 M 2015 01731

11/03/2015 S.C. LORELU SERV S.R.L.

SANGARO total fruct

31 M 2015 01732

11/03/2015 LINUL VIRGINIA

LinIA tradiÛional|

32 M 2015 01733

11/03/2015 S.C. PRIMULA S.R.L.

BOCSKOR

33 M 2015 01734

11/03/2015 S.C. PRIMULA S.R.L.

BOCSKOR PÉKSÉG HÁZI ÍZEK
MINÖSÉGI ALAPANYAGOKBÓL

34 M 2015 01735

11/03/2015 S.C. PRIMULA S.R.L.

BRUT{RIA BOCSKOR
GUSTURI TRADIÚIONALE
INGREDIENTE DE CALITATE

35 M 2015 01736

11/03/2015 S.C. BILANCIA EXIM S.R.L.

BILANCIA hobby x chef

36 M 2015 01737

11/03/2015 CÎRCIUMARU IULIAN
CRETU ANDREI

P PLURIA

37 M 2015 01738

11/03/2015 KRAFT FOODS DEUTSCHLAND
HOLDING GmbH

JACOBS GOOD MORNING

2
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
38 M 2015 01739

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/03/2015 S.C. ALIMENTE HERRERO & CO
S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Maria ...aoleu! ce bune
sunt!...recent f|cute pentru
dumneavoastr|

39 M 2015 01740

11/03/2015 S.C. ELAN TRIO S.R.L.

93Elan

40 M 2015 01741

11/03/2015 FERRATUM ROMANIA IFM S.A.

IMPRUMUT FARA HARTII

41 M 2015 01742

11/03/2015 FERRATUM ROMANIA IFM S.A.

CREDIT CU BULETINUL

42 M 2015 01743

11/03/2015 FERRATUM ROMANIA IFM S.A.

CREDIT FARA HARTII

43 M 2015 01744

11/03/2015 FERRATUM ROMANIA IFM S.A.

CREDIT PÂN{ PRIMEÔTI
SALARIUL

44 M 2015 01745

11/03/2015 FERRATUM ROMANIA IFM S.A.

LEGATURA INTRE OAMENI SI
BANI

45 M 2015 01746

11/03/2015 FERRATUM ROMANIA IFM S.A.

IMPRUMUT CU BULETINUL

46 M 2015 01747

11/03/2015 S.C. M TABAC S.R.L.

PROMPT

47 M 2015 01748

11/03/2015 ASOCIATIA TERRAVEDA

TERRAVEDA

48 M 2015 01749

11/03/2015 ABRAMIUC ILIE
ABRAMIUC ALEXANDRU
ABRAMIUC DANKO

ABEE

49 M 2015 01750

11/03/2015 S.C. GLOBAL SECURITY AND
PROTECTION S.R.L.

GSP Global Security & Potection

50 M 2015 01757

11/03/2015 S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.

APPLES FOR ADULTS

51 M 2015 01758

11/03/2015 S.C. POLISANO
PHARMACEUTICALS S.R.L.

Polisano - We create health

52 M 2015 01759

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

JEALOUS

53 M 2015 01760

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

AAMORFOSE

54 M 2015 01761

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

Sorinet

55 M 2015 01762

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

OSSION

3
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
56 M 2015 01763

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

hops

57 M 2015 01764

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

Cotton Soft

58 M 2015 01765

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

Fomex

59 M 2015 01766

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

Fresh Time

60 M 2015 01767

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

saloon

61 M 2015 01768

11/03/2015 CHINTOIU CRISTINA

inci fresh

62 M 2015 01769

11/03/2015 S.C. POLISANO
PHARMACEUTICALS S.R.L.

Polisano - All for life

63 M 2015 01770

11/03/2015 WAINER PROFESSIONAL
TOOLS SRL-D

WAINER Der Werkzeugspezialist

64 M 2015 01771

11/03/2015 ASOCIATIA MICI PRODUCATORI MiciPRODUC{TORI
ONG

65 M 2015 01772

11/03/2015 NECHITA COSMIN MIHAI

30 MUSIC STREET

66 M 2015 01773

11/03/2015 S.C. PRODALCOM S.A.

LEMONOV

67 M 2015 01774

11/03/2015 FRIESLAND BRANDS B.V

napolact

68 M 2015 01775

11/03/2015 FRIESLAND BRANDS B.V

napolact

69 M 2015 01776

11/03/2015 FRIESLAND BRANDS B.V

Milli

70 M 2015 01777

11/03/2015 RODRAG TRADE CO S.R.L.

iScream

71 M 2015 01778

11/03/2015 CONSTANTINESCU
HORIA-MIRON

eTREZIREA!

72 M 2015 01779

11/03/2015 CONSTANTINESCU
HORIA-MIRON

eTREZIREA LA REALITATE!

73 M 2015 01780

11/03/2015 CONSTANTINESCU
HORIA-MIRON

eTrezeÕte-te/eTrezeÕte-m|

74 M 2015 01781

11/03/2015 HELLO COMMUNICATION S.R.L. foodwise CONTENT &
CREATIVITY HUB

4

Denumire
Marc|
(540)

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 11/03/2015

(210) M 2015 01552
(151) 11/03/2015
(732) S.C. CLOUD RESEARCH STUDIO
S.R.L., Str. Barbu Mumuleanu nr.
30-32, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

CLOUD RESEARCH
(591) Culori revendicate:negru, bleu
(531) Clasificare Viena:011511; 270502;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01551
(151) 11/03/2015
(732) S.C. CLOUD RESEARCH STUDIO
S.R.L., Str. Barbu Mumuleanu nr.
30-32, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

MAXIO
(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01724
(151) 11/03/2015
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG,
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113,
BONN GERMANIA
(740) M U S A T
&
ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

T... Fundatia Telekom Romania
(591) Culori revendicate:magenta
(531) Clasificare Viena:260408; 270515;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învaţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; CD-uri, DVD-uri şi alte
suporturi de date digitale; software de
calculator; date înregistrate electronic
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(descărcabile); publicaţii electronice
(descărcabile).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; colectarea, sistematizarea,
compilarea şi analiză datelor de afaceri şi a
informatiilor stocate în baze de date
computerizate; servicii de comerţ cu
amănuntul (de asemenea, prin intermediul
internetului şi al altor reţele de comunicaţii)
privind bunuri din clasa 9.
38 Telecomunicaţii; agenţii de ştiri;
închirierea echipamentelor de
telecommunicaţii; informaţii despre
telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware, software şi baze de
date; mentenanţa software-urilor de program;
conultanţă tehnică referitoare la serviciile din
aceasta clasă; servicii privind computerele şi
stocarea electronică de date; închirierea de
computere şi echipamente conexe acestora;
design de site-uri web.
45 Servicii în domeniul securităţii, siguranţei
vieţii, protecţie şi sancţionare; servicii
personale şi sociale, şi anume, servicii
astrologice şi spirituale, servicii de detectiv,
servicii de mediere între parteneri şi
cunoştinţe, servicii funerare, servicii
religioase, închiriere de îmbrăcăminte, servicii
privind protecţia copilului, servicii de
securitate pentru acasă, analiză personală şi
servicii de investigaţii, servicii personalizate
de cumpărături, servicii privind proprietatea
pierdută, servicii de reţele, servicii de
redactare scrisori private, servicii de îngrijirea
animalelor de companie, servicii de lobby
politic, servicii de atenţionare, servicii de
escortă, servicii legate de nunţi; servicii
juridice; închiriere, închiriere şi leasing de
bunuri în legatură cu furnizarea serviciilor

menţionate anterior, incluse în această clasă;
consultanţă şi informaţii cu privire la
serviciile menţionate anterior, incluse în
aceasta clasă; licenţierea drepturilor de
proprietate intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01725
(151) 11/03/2015
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG,
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113,
BONN GERMANIA
(740) M U S A T
&
ASOCIATII
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

T... Telekom Romania Foundation
(591) Culori revendicate:mgenta
(531) Clasificare Viena:260408; 270515;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învaţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; CD-uri, DVD-uri şi alte
suporturi de date digitale; software de
calculator; date înregistrate electronic
(descărcabile); publicaţii electronice
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(descărcabile).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; colectarea, sistematizarea,
compilarea şi analiză datelor de afaceri şi a
informaţiilor stocate în baze de date
computerizate; servicii de comerţ cu
amănuntul (de asemenea, prin intermediul
internetului şi al altor reţele de comunicaţii)
privind bunuri din clasa 9.
38 Telecomunicaţii; agenţii de ştiri;
închirierea echipamentelor de
telecommunicaţii; informaţii despre
telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware, software şi baze de
date; mentenanţa software-urilor de program;
conultanţă tehnică referitoare la serviciile din
aceasta clasă; servicii privind computerele şi
stocarea electronică de date; închirierea de
computere şi echipamente conexe acestora;
design de site-uri web.
45 Servicii în domeniul securităţii, siguranţei
vieţii, protecţie şi sancţionare; servicii
personale şi sociale, şi anume, servicii
astrologice şi spirituale, servicii de detectiv,
servicii de mediere între parteneri şi
cunoştinţe, servicii funerare, servicii
religioase, închiriere de îmbrăcăminte, servicii
privind protecţia copilului, servicii de
securitate pentru acasă, analiză personală şi
servicii de investigaţii, servicii personalizate
de cumpărături, servicii privind proprietatea
pierdută, servicii de reţele, servicii de
redactare scrisori private, servicii de îngrijirea
animalelor de companie, servicii de lobby
politic, servicii de atenţionare, servicii de
escortă, servicii legate de nunţi; servicii
juridice; închiriere, închiriere şi leasing de
bunuri în legatură cu furnizarea serviciilor
menţionate anterior, incluse în aceasta clasă;

consultanţă şi informaţii cu privire la
serviciile menţionate anterior, incluse în
aceasta clasă; licenţierea drepturilor de
proprietate intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01726
(151) 11/03/2015
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,
B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
(531) Clasificare Viena:190101; 190707;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01727
(151) 11/03/2015
(732) FATU MIHAI, Str. Alexandru
Moruzi Voievod nr. 4, bl. B1, sc. 3,
ap. 64, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

42 Servicii de design web; proiectare de
pagini web; creare de pagini web; actualizarea
paginilor web pentru terţi; design de site-uri
web; gazduire de pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

2 STEPP EVENTS
(591) Culori revendicate:albastru,
portocaliu, gri, negru

mov,

(531) Clasificare Viena:160125; 270508;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01728
(151) 11/03/2015
(732) S.C. VISSIO S.R.L., Str. Grigore
Ureche nr. 22, Judeţul Timiş, 305500,
LUGOJ ROMANIA
(540)

(210) M 2015 01729
(151) 11/03/2015
(732) S.C. ELEKTROWEIGL S.R.L., Str.
Siretului nr. 29, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

netiTworks by ELEKTROWEIGL
(591) Culori revendicate:verde, negru, gri
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;
270508; 290113;

VISSIO
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator (programe).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 01704
(151) 11/03/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)
DUTARD

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01730
(151) 11/03/2015
(732) S.C. DELIGHT CUPCAKES S.R.L.,
Str. Trandafirilor nr. 104, Judeţul Satu
Mare, 440089, SATU MARE
ROMANIA
(540)

Delight - Gourmet Desserts by Diana Cret
(591) Culori revendicate:maro, roz
(531) Clasificare Viena:270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Produse de panificaţie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu produse de cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01705
(151) 11/03/2015
(732) PENCIU BOGDAN IONUŢ, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 121, bl. 2, sc. 4,
et. 3, ap. 129, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

auto concept
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Consultanţă profesională în afaceri
comerciale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01706
(151) 11/03/2015
(732) GIURAN VIRGIL FLORIN, Str.
Florilor nr. 17, Comuna Chiajna,
judeţul Ilfov, , SAT DUDU
ROMANIA
(540)

Royal Confort RESIDENCE
(591) Culori revendicate:galben, auriu
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;
270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01707
(151) 11/03/2015
(732) S.C. GREEN COMTEXT S.R.L.,
Str. Spiru Haret nr. 42, bl. 106, ap. 36,
Jud. Buzău, 120260, BUZĂU
ROMANIA
(540)

Love Home
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 070124;
270508; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Prosoape; prosoape de baie; prosoape de
faţă; prosoape de mâini; prosoape din frotir;
prosoape pentru faţă; prosoape pentru copii;
prosoape (textile) pentru plajă; prosoape din
materiale textile; prosoape pentru faţă din
materiale textile; prosoape (textile) pentru uz
în bucătărie; prosoape de mâini confecţionate
din materiale textile; lenjerie de pat de unică
folosinţă din material textil; articole textile
utilizate ca lenjerie de pat.
35 Transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou); publicitate; publicitate online;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
publicitate şi marketing; publicitate în
cinematografe; promovarea afacerii
(publicitate); publicitate prin bannere; servicii
de publicitate; publicitate şi reclamă;
publicitate în reviste; publicitate prin
corespondenţă; consultanţă privind
publicitatea; publicitate directă prin poştă;
servicii promoţionale de publicitate;
publicitate radio şi de televiziune; servicii de
publicitate şi reclamă; publicitate pentru terţi
pe internet; asistenţă în gestiunea afacerilor
sau a funcţiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale; administraţie
comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01708
(151) 11/03/2015
(732) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, Str.
Moţilor nr. 3, Judeţul Cluj, 400001,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

ZILELE CLUJULUI
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, portocaliu, verde
deschis, roz, negru
(531) Clasificare Viena:020723; 270508;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01709
(151) 11/03/2015
(732) S.C. KORONA MEDCOM S.R.L.,
Str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD 4,
sc. C, parter, ap. 74, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

KORONA
(591) Culori revendicate:grena
(531) Clasificare Viena:020302; 020305;
270508; 290101;
(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 01710
(151) 11/03/2015
(732) S.C. BUSI NESS ANGELS
ROMANIA S.R.L., Str. Banu nr. 8,
Mezanin, spaţiu M7-M8, bl. 8, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

Business Angels ROMANIA
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
270508;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01711
(151) 11/03/2015
(732) S.C. VISION STARTJOBS S.R.L.,
Str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 2,
etaj parter, ap. 22, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(591) Culori revendicate:alb,
negru, gri

(531) Clasificare Viena:090313; 090701;
270508; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învâţâmânt (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

START JOBS BUILDING CAREERS

albastru,
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(210) M 2015 01713
(151) 11/03/2015
(732) S.C. MTC CONSTRUCT S.R.L.,
Aleea Reşiţa C nr. 1-3, bl. 46, sc. 2,
ap. 21, parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 01714
(151) 11/03/2015
(732) S.C. PERINI LANG HOLDING
S.A., Str. Al. Puşkin, nr. 10, camera
C-06, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

SENECA ANTICAFE

Metalcolor sisteme pentru acoperisuri si
garduri
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:260118; 270509;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01715
(151) 11/03/2015
(732) S.C. PERINI LANG HOLDING
S.A., Str. Al. Puşkin, nr. 10, camera
C-06, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

SENECA
(531) Clasificare Viena:050320; 270508;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învaăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri
acustice;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01716
(151) 11/03/2015
(732) GEORGESCU SAVETA, Str.
Rozelor nr. 17, bl. R8, sc. A, ap. 9, et.
2, judeţul Constanţa, , MANGALIA
ROMANIA
(540)

Dora Alina Romanescu
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Cărţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializarea
cărţilor prin toate mijloacele; servicii de
redactare, tehnoredactare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; editare de cărţi, publicare
on-line de cărţi, organizarea de evenimente cu
scop cultural, organizarea de târguri şi
expoziţii de carte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01717
(151) 11/03/2015
(732) CICIU STELUŢA, Str. Steagului nr.
29, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 01718
(151) 11/03/2015
(732) S.C. EXPRES COLET S.R.L., Str.
Aurel Vlaicu nr. 78, mezanin, biroul
16, judeţul Iaşi, 700382, IAŞI
ROMANIA
(540)
DIET GUM

asterya - beauty is everywhere
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;
(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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(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.
35 Publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01719
(151) 11/03/2015
(732) ENOC Marketing LLC, Sheikh
Rashid Road, ENOC Complex, Oud
Metha, , DUBAI EMIRATELE
ARABE UNITE
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 01720
(151) 11/03/2015
(732) R E M Y
COINTREAU
LUXEMBOURG S.A., 7 rue de la
Déportation, 1415, LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI
(540)
KISS YOUR HONEY

EPPCO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice cu miere.

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

(210) M 2015 01721
(151) 11/03/2015
(732) R E M Y
COINTREAU
LUXEMBOURG S.A., 7 rue de la
Déportation, 1415, LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI
(540)
BE A BEE

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (exceptând berea).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01763
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

hops
(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru
(531) Clasificare Viena:011521; 270502;
270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,

prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
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prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea

părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante; antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseală
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;

prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele : loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 11/03/2015

fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea

computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
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zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01722
(151) 11/03/2015
(732) RADULESCU GABRIEL, Str.
Chitilia Pădure nr. 80, judeţul Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA
(540)
PELIN DE URLAŢI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01723
(151) 11/03/2015
(732) S.C. LIBRA OFFICE IND S.R.L.,
Str. Splai Gen. Gheorghe Magheru nr.
304 A, parter, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(540)

Libra
(531) Clasificare Viena:200103; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Hârtie tratată pentru papetărie
(sensibilizată).
2 Materiale pentru artişti (vopsele); vopsea
pentru lucrări artistice; lacuri folosite de către
artişti; vopsele acrilice pentru artişti plastici.
8 Dălţi pentru hobby-uri unelte de mănă).
16 Şabloane (papetărie); ştampile (papetărie);
capse (papetărie); blocuri (papetărie); dosare
(papetărie); coperte (papetărie); clasoare
(papetărie); plicuri (papetărie); cutii pentru
papetărie; hârtie autocopiativă (papetărie);
plicuri de papetărie; articole de papetărie;
invitaţii (articole de papetărie); dosare pentru
documente (papetărie); coli de hârtie
(papetărie); foi de hârtie (papetărie); mape
pentru scris (papetărie); mape de hârtie
(papetărie); autocolante (articole de
papetărie); etichete de papetărie întărite;
articole de papetărie pentru birou; articole de
papetărie pentru scris; articole de papetărie
pentru petreceri; hârtie de copiat (articole de
papetărie); articole de papetărie, confecţionate
din hârtie; articole de papetărie din hârtie
pentru birou; produse de papetărie sub formă
de folii cu adeziv; produse de imprimerie;
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articole pentru legătorie; fotografii; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; pensule; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; creioane
pentru artişti; pasteluri pentru artişti; pensule
pentru artişti plastici; cretă pentru artişti
plastici; materiale pentru artişti plastici; pânze
pentru artiştii plastici; hârtie de uz artistic;
cărbune pentru artişti plastici; adezivi pentru
utilizare artistică; seturi de pictură pentru
artişti; creioane de desen; truse de desen; cărţi
de desen; teuri pentru desen; hârtie pentru
desen; pensule pentru desen; planşete de
desen; cărţi de desenat sau de scris.
35 Servicii de comerţ cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie;
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
obiecte de papetărie.
42 Proiectare de articole de papetărie; design
pentru magazine; amenajarea interioară a
magazinelor.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01764
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

Cotton Soft
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
270519; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
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cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante /antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseala (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;

ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante; antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
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impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseală
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni

(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
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pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;

luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
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rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01731
(151) 11/03/2015
(732) S.C. LORELU SERV S.R.L., Str.
Principală nr. 41, Judeţul Vrancea,
627140, GAROAFA ROMANIA
(540)

SANGARO total fruct
(531) Clasificare Viena:050315; 270507;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile; legume
conservate; jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste
de fructe şi legume; fructe deshidratate; fructe
conservate; fructe preparate; fructe glazurate;
fructe confiate; fructe uscate; fructe în
conservă; suc de roşii pentru gătit; sucuri de
legume pentru gătit; extracte din legume
pentru gătit (sucuri).
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
sucuri; suc de struguri; suc concentrat de
fructe; sucuri de legume (băuturi); amestec de
sucuri de fructe; sucuri de fructe utilizate ca
băuturi; băuturi nealcoolice care conţin sucuri
de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01765
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

Fomex
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:261109; 270502;
270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii

pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
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pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri

de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante; antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseală
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
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produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru

pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
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produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru

consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
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casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01766
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

Fresh Time
(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:011515; 050314;
260118; 270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
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loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante /antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseala (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;

antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante; antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
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de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseală
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);

produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
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(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;

ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
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(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01767
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

saloon
(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde
(531) Clasificare Viena:050315; 241708;
270514; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
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emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante /antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare, aer presurizat, în

recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseala (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
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cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor

de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 11/03/2015

speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea

părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante; antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseală
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;

prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01768
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

inci fresh
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(591) Culori revendicate:albastru,
turcoise

bleu

(531) Clasificare Viena:260207; 270502;
270507; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;

fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 11/03/2015

colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice

pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
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pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,

depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante; antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
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odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseală
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;

loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
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(210) M 2015 01769
(151) 11/03/2015
(732) S . C .
P O L I S A N O
PHARMACEUTICALS S.R.L., Şos.
Alba Iulia nr. 156, judeţul Sibiu,
550052, SIBIU ROMANIA

(210) M 2015 01770
(151) 11/03/2015
(732) WAINER PROFESSIONAL
TOOLS SRL-D, Str. Radu
Calomfirescu nr. 5, Camera 2, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

(540)
Polisano - All for life

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

WAINER Der Werkzeugspezialist
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; lanţuri de ferăstrău; şine de ghidaj
pentru ferăstrău (piese pentru maşini);
motocoase electrice; unelte de tăiere (maşini)
sub formă de vârfuri de burghiu; vârfuri de
burghiu pentru foraj; unelte electrice;
ferăstraie electrice pentru lemn.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01712
(151) 11/03/2015
(732) UDRESCU MIHAELA, Bd.
Paradisul Verde nr. 12, judeţul Ilfov, ,
COMUNA CORBEANCA
ROMANIA

(210) M 2015 01771
(151) 11/03/2015
(732) A S O C I A T I A
M I C I
PRODUCATORI ONG, Str. Virtuţii
nr. 9, sector 6, 060781, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

MiciPRODUCĂTORI
PAYLOGIC payroll cum laudae

(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu, negru

alb,

(591) Culori revendicate:gri, roşu, verde

(531) Clasificare Viena:010306; 050105;
070124; 270508; 290114;

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
270508; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de informare privind afacerile;
servicii de consiliere, consultanţă şi informare
în afaceri; informare şi consultanţă cu privire
la comerţul exterior; servicii de informare cu
privire la aspecte comerciale; analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare.
36 Servicii de informare şi consultanţă
financiară; servicii de informare, consiliere şi
consultanţă financiară.
44 Servicii de informare cu privire la
agricultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de recrutare de personal;
planificarea carierei şi dezvoltarea
personalului prin asimilarea de noi
competenţe profesionale; servicii legate de
managementul performanţei personalului şi
consiliere în domeniu.
41 Servicii de instruire, educare a
personalului; organizarea de cursuri
(training-uri).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01732
(151) 11/03/2015
(732) LINUL VIRGINIA, Comuna Salva,
Judeţul Bistriţa- Năsăud, , SAT
SALVA ROMANIA
(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ
(540)

LinIA tradiţională
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01772
(151) 11/03/2015
(732) NECHITA COSMIN MIHAI, Str.
Maior Vasile Bacila nr. 39, bl. 34A,
sc. 1, ap. 26, sector 2, 22847,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de interpretare de muzică şi canto.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01773
(151) 11/03/2015
(732) S.C. PRODALCOM S.A., Str.
Puşchin, Nr.128, Jud. Botoşani,
717475, BOTOŞANI ROMANIA
(740) S.C. MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL ,sc. A,
ap.28, judeţ Iaşi, PAŞCANI
(540)

LEMONOV
(591) Culori revendicate:galben, verde,
negru
(531) Clasificare Viena:011515; 260118;
270508; 270509; 290113;

30 MUSIC STREET
(591) Culori revendicate:grena (pantone
200U), negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01774
(151) 11/03/2015
(732) FRIESLAND BRANDS B.V,
Stationsplein 4, Amersfoort, 3818, LE
NETHERLANDS NL
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 01775
(151) 11/03/2015
(732) FRIESLAND BRANDS B.V,
Stationsplein 4, Amersfoort, 3818, LE
NETHERLANDS NL
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

napolact
(531) Clasificare Viena:190101; 250119;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate; lapte condensat;
produse pe bază de conserve de lapte şi de
lapte; iaurt şi produse din iaurt; lapte bătut;
brânză proaspătă de vaci; smântână proaspătă;
frişcă; smântână; lapte pentru cafea; frişcă
pentru cafea; înlocuitori pe bază de plante
pentru frişcă şi frişcă pentru cafea; ulei din unt
(unt ghee); brânză quark; chefir; produse
lactate fermentate; produse lactate conservate;
lapte praf; deserturi făcute din produse lactate;
deserturi pe bază de fructe; deserturi incluse în
această clasă; băuturi pe bază de lapte cu
adaos de pulpă de fructe; băuturi pe bază de
produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

napolact
(531) Clasificare Viena:190101; 250119;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate; lapte condensat;
produse pe bază de conserve de lapte şi de
lapte; iaurt şi produse din iaurt; lapte bătut;
brânză proaspătă de vaci; smântână proaspătă;
frişcă; smântână; lapte pentru cafea; frişcă
pentru cafea; înlocuitori pe bază de plante
pentru frişcă şi frişcă pentru cafea; ulei din unt
(unt ghee); brânză quark; chefir; produse
lactate fermentate; produse lactate conservate;
lapte praf; deserturi făcute din produse lactate;
deserturi pe bază de fructe; deserturi incluse în
această clasă; băuturi pe bază de lapte cu
adaos de pulpă de fructe; băuturi pe bază de
produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); uleiuri şi grăsimi
comestibile.
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01776
(151) 11/03/2015
(732) FRIESLAND BRANDS B.V,
Stationsplein 4, Amersfoort, 3818, LE
NETHERLANDS NL
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

adaos de pulpă de fructe; băuturi pe bază de
produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01777
(151) 11/03/2015
(732) RODRAG TRADE CO S.R.L., Şos.
Nordului nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

(540)

Milli

iScream

(531) Clasificare Viena:110302; 190710;
260118;

(531) Clasificare Viena:270502;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte şi produse lactate; lapte condensat;
produse pe bază de conserve de lapte şi de
lapte; iaurt şi produse din iaurt; lapte bătut;
brânză proaspătă de vaci; smântână proaspătă;
frişcă; smântână; lapte pentru cafea; frişcă
pentru cafea; înlocuitori pe bază de plante
pentru frişcă şi frişcă pentru cafea; ulei din unt
(unt ghee); brânză quark; chefir; produse
lactate fermentate; produse lactate conservate;
lapte praf; deserturi făcute din produse lactate;
deserturi pe bază de fructe; deserturi incluse în
această clasă; băuturi pe bază de lapte cu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01778
(151) 11/03/2015
(732) C O N S T A N T I N E S C U
HORIA-MIRON, Str. Gării nr. 40,
judeţul Constanţa, , COSTINEŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01779
(151) 11/03/2015
(732) C O N S T A N T I N E S C U
HORIA-MIRON, Str. Gării nr. 40,
judeţul Constanţa, , COSTINEŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

eTREZIREA!
(531) Clasificare Viena:241701; 270509;
270511;
(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; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse

eTREZIREA LA REALITATE!
(531) Clasificare Viena:241701; 270509;
270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01780
(151) 11/03/2015
(732) C O N S T A N T I N E S C U
HORIA-MIRON, Str. Gării nr. 40,
judeţul Constanţa, , COSTINEŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01781
(151) 11/03/2015
(732) HELLO COMMUNICATION
S.R.L., Str. Soldat Radu Mihaila nr.
15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)
eTrezeşte-te/eTrezeşte-mă
(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

foodwise CONTENT & CREATIVITY
HUB
(531) Clasificare Viena:260101; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare; pregatire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate;
servicii de strategie în afaceri; servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri; investigaţii
privind strategia de marketing; servicii de
consultanţă şi asistenţă în domeniul strategiei
comerciale; agenţii de publicitate; analize
publicitare; servicii de grafică publicitară;
productie de materiale publicitare; organizarea
de publicitate; servicii de publicitate digitală;
servicii de planificare pentru publicitate;
furnizare de informaţii publicitare; publicare
de texte publicitare; analiză impactului
publicităţii; cercetare de piaţa pentru
publicitate; redactare de scenarii pentru
scopuri publicitare; servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune; organizare de
demonstraţii în scopuri publicitare; servicii de
informaţii privind publicitatea; producţie de
material publicitar vizual; furnizare de servicii
publicitare computerizate; servicii de creare
de mărci (publicitate şi promovare); compilare
de statistici privind publicitatea; publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare;
organizare de prezentări în scopuri publicitare;
organizarea de concursuri în scopuri
publicitare; organizare de festivaluri în
scopuri promoţionale; publicitate pentru terţi
pe internet; publicitate on-line într-o reţea
informatizată; realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei;
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate; distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre); organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare.

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; consultanţă financiara; servicii de
consultanţă privind strategiile financiare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; formare în
domeniul publicităţii; organizarea de seminarii
în domeniul publicităţii; organizare de
conferinţe în domeniul publicităţii; cursuri de
instruire în planificarea strategica în domeniul
publicităţii, promovării, marketingului şi
managementului; organizare de evenimente în
scopuri culturale sau educaţionale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software;
programare computerizată; design de
ambalaje; proiectare de produs; servicii de
design de brand; design industrial; servicii de
design web; conceperea numelor de marcă;
proiectare de semne distinctive (logo) pentru
identitatea corporativă; design de imagini
grafice şi semne distinctive pentru identitatea
corporativă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01733
(151) 11/03/2015
(732) S.C. PRIMULA S.R.L., nr. 367,
Judeţul Harghita, , COMUNA
SÂNMARTIN ROMANIA
(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC
(540)
BOCSKOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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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); caracter
tipografice, clişee.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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 şicercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01734
(151) 11/03/2015
(732) S.C. PRIMULA S.R.L., nr. 367,
Judeţul Harghita, , COMUNA
SÂNMARTIN ROMANIA
(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC
(540)

BOCSKOR PÉKSÉG HÁZI ÍZEK
MINÖSÉGI ALAPANYAGOKBÓL
(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
(pantone 1685 C), maro (pantone 4625
C)
(531) Clasificare Viena:250109; 260118;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01735
(151) 11/03/2015
(732) S.C. PRIMULA S.R.L., nr. 367,
Judeţul Harghita, , COMUNA
SÂNMARTIN ROMANIA
(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Kossuth
Lajos nr. 28, ap.13, Jud. Harghita
MIERCUREA CIUC
(540)

comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01736
(151) 11/03/2015
(732) S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., DN
1 (Bucureşti-Ploieşti), Km.19.3, str.
Balanţei nr. 46, Sat Petreşti, Judeţul
Ilfov, 077067, COM. CORBEANCA
ROMANIA
(540)

BRUTĂRIA BOCSKOR GUSTURI
TRADIŢIONALE INGREDIENTE DE
CALITATE
(591) Culori revendicate:portocaliu, maro
(pantone 1685 C), maro închis
(pantone 4625 C)
(531) Clasificare Viena:250119; 260118;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

BILANCIA hobby x chef
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01737
(151) 11/03/2015
(732) CÎRCIUMARU IULIAN, Str. Fdt.
Armelor nr. 2, Judeţul Teleorman, ,
ROŞIORII DE VEDE ROMANIA
(732) CRETU ANDREI, Bdul. Ion
Mihalache nr. 317D, sc. A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01,
sector 1 BUCUREŞTI

carduri pentru utilizatori privilegiaţi; servicii
de promovare; organizare de târguri si
expoziţii în scopuri publicitare; toate aceste
servicii fiind furnizate inclusiv şi in mediul
online si pe Internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(540)

P PLURIA
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar, carduri, carduri de
cadouri (tipizate).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de carduri
de fideliate; servicii de marketing şi
promovare; servicii de carduri de fidelitate;
promovarea de bunuri şi servicii pentru terţi
prin distribuirea de carduri de reduceri;
promovarea vănzărilor pentru terţi prin
intermediul distribuţiei şi administrării de

(210) M 2015 01738
(151) 11/03/2015
(732) KRAFT FOODS DEUTSCHLAND
H O L D I N G
G m b H ,
Langemarckstrasse 4-20, 28199,
BREMEN GERMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
JACOBS GOOD MORNING

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, extracte de cafea, înlocuitori de
cafea, cafea decofeinizată, băuturi pe bază de
cafea şi preparate pentru fabricarea acestor
băuturi, ceai.

˜˜˜˜˜˜˜

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 11/03/2015

(210) M 2015 01739
(151) 11/03/2015
(732) S.C. ALIMENTE HERRERO & CO
S.R.L., Str. Baldovineşti nr. 20,
Judeţul Brăila, 810183, BRĂILA
ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(210) M 2015 01740
(151) 11/03/2015
(732) S.C. ELAN TRIO S.R.L., Str.
Rakoczi Ferencz nr. 90, judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

(540)

Maria ...aoleu! ce bune sunt!...recent
făcute pentru dumneavoastră
(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:020322; 020710;
270508; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; chipsuri (cartofi prăjiţi),
cartofi prăjiţi sub formă de aperitive, cartofi
răzuiţi prăjiţi; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; mâncăruri preparate, şorici prăjit,
jumări prăjite, supe şi fierturi, aperitive şi
deserturi.

˜˜˜˜˜˜˜

93Elan
(591) Culori revendicate:verde (pantone 361
C), alb, negru (pantone black C)
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
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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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; în special administrarea afacerilor
comerciale ale unui lanţ de unităţi comerciale
pentru desfacerea mărfurilor alimentare, cum
sunt magazinele, magazinele universale,
magazinele cu autoservire, hipermarketurile şi
galeriile comerciale; lucrări de birou;
prezentare produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare; informaţii pentru
afaceri comerciale; prezentarea şi vânzarea de
produse în magazine proprii, prezentarea
produselor prin toate mijloacele pentru
vânzarea cu amănuntul pentru terţi;
comercializare en- gross şi en-detail; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de bunuri, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, la standuri sau pe bază
de comandă prin postă, internet sau prin alte
mijloace de comunicatii,
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Afumarea alimentelor; congelarea
alimentelor; tăierea animalelor; conservarea
alimentelor şi a băuturilor; dezodorizarea
aerului; stoarcerea fructelor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; restaurante cu autoservire;
bufete cu autoservire; cafenele; restaurante cu
servire rapidă.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01741
(151) 11/03/2015
(732) FERRATUM ROMANIA IFM S.A.,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 3,
et. 7, ap. 92, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
IMPRUMUT FARA HARTII
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01742
(151) 11/03/2015
(732) FERRATUM ROMANIA IFM S.A.,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 3,
et. 7, ap. 92, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
CREDIT CU BULETINUL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01743
(151) 11/03/2015
(732) FERRATUM ROMANIA IFM S.A.,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 3,
et. 7, ap. 92, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 01745
(151) 11/03/2015
(732) FERRATUM ROMANIA IFM S.A.,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 3,
et. 7, ap. 92, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
CREDIT FARA HARTII

LEGATURA INTRE OAMENI SI BANI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01744
(151) 11/03/2015
(732) FERRATUM ROMANIA IFM S.A.,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 3,
et. 7, ap. 92, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 01746
(151) 11/03/2015
(732) FERRATUM ROMANIA IFM S.A.,
Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 3,
et. 7, ap. 92, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

CREDIT PÂNĂ PRIMEŞTI SALARIUL

IMPRUMUT CU BULETINUL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01747
(151) 11/03/2015
(732) S.C. M TABAC S.R.L., Str. Harghita
nr. 97, Judeţul Harghita, 530154,
MIERCUREA CIUC ROMANIA
(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE
(540)
PROMPT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01748
(151) 11/03/2015
(732) ASOCIATIA TERRAVEDA, Str.
Girlesti nr. 118H, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

TERRAVEDA
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2728C), galben (pantone 150C), roşu
(pantone 709C, 710C), galben
(pantone 107C, 114C), verde (pantone

360C), negru (pantone 405C), pantone
black C
(531) Clasificare Viena:010507; 010523;
011725; 020508; 020525; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01749
(151) 11/03/2015
(732) ABRAMIUC ILIE, Stzr.Izvor nr. 93,
judeţul Suceava, , NEGOSTINA
ROMANIA
(732) ABRAMIUC ALEXANDRU, Str.
Izvor nr. 93, judeţul Suceava, ,
NEGOSTINA ROMANIA
(732) ABRAMIUC DANKO, Str. Izvor nr.
93, judeţul Suceava, , NEGOSTINA
ROMANIA
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 01750
(151) 11/03/2015
(732) S.C. GLOBAL SECURITY AND
PROTECTION S.R.L., Str. Ion I.C.
Brătianu nr. 50, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BALOTEŞTI ROMANIA
(540)

GSP Global Security & Potection
(591) Culori revendicate:negru, albastru,
alb, gri

ABEE
(531) Clasificare Viena:031102; 031304;
031305; 260504; 260515; 260518;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentruuz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse farmaceutice pe bază
de produse agricole.

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:240115; 270501;
270524; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 01757
(151) 11/03/2015
(732) S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.,
Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A2L,
et. 4, Sector 1, 013714, BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

dietetice de uz medical;alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
APPLES FOR ADULTS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere;bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice; cidru.
35 Publicitate.

(210) M 2015 01759
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

JEALOUS

(210) M 2015 01758
(151) 11/03/2015
(732) S . C .
P O L I S A N O
PHARMACEUTICALS S.R.L., Şos.
Alba Iulia nr. 156, judeţul Sibiu,
550052, SIBIU ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o

Polisano - We create health
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uzveterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
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reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante /antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;

absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseala (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
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fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea

computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
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zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru

păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
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orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru

bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01760
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)
AAMORFOSE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
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servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;

preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante /antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseala (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
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vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de

javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
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cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte

demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
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fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse

pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01761
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)
Sorinet
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme

cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante /antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
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pardoseala (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni

cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
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dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala

(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
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toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz

cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
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beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01762
(151) 11/03/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

OSSION
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru

terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
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protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante /antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare, aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseala (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal; transport, împachetare,
ambalare, depozitare, distribuţie de mărfuri, în
colete pentru stocare şi livrare, toate aceste
servicii pentru produsele: loţiuni după ras;
ambra (parfum); săpun antiperspirant;
antiperspirante (produse de toaletă) balsamuri,
altele decât pentru uz medicinal; săruri de
baie, cu excepţia celor de uz medical; măşti
cosmetice; aerosoli pentru împrospătarea
respiraţiei; calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de

dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
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mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animale pentru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
săpun dezinfectant; produse de protecţie

solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
(parfum); săpun antiperspirant; antiperspirante
(produse de toaletă) balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospatarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
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cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de duş pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori (parfumuri); baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
săpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; săpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
(cosmetice); apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată (produse pentru
toaletă); tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece (şerveţele
pentru bebeluşi); dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice (sanitare); absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare (parfumuri); balsam de rufe apă de
javel; beţişoare parfumate; lichide pentru

pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.ntru terţi; publicitate prin
orice mijloace; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii pentru
produsele : loţiuni după ras; ambra (parfum);
săpun antiperspirant; antiperspirante (produse
de toaletă) balsamuri, altele decât pentru uz
medicinal; săruri de baie, cu excepţia celor de
uz medical; măşti cosmetice; aerosoli pentru
împrospătarea respiraţiei; calupuri de săpun de
toaletă; lapte demachiant; beţe din bumbac de
uz cosmetic; vată din bumbac pentru uz
cosmetic; creme cosmetice; geluri de albire a
dinţilor; paste de dinţi; deodorante de uz
personal; depilatoare; preparate depilatoare;
săpun dezinfectant; preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă); şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori (parfumuri); baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
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săpun dezinfectant; produse de protecţie
solară; produse pentru bronzare (cosmetice);
apă de toaletă; produse pentru toaletă;
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice;
beţişoare cu vată (produse pentru toaletă);
tampoane absorbante /antiseptice; scutece
pentru copii; bandaje igienice; produse
medicinale pentru baie; comprese; scutece
pentru bebeluşi; scutece (şerveţele pentru
bebeluşi); dezinfectanţi igienici; absorbante
zilnice (sanitare); absorbante sanitare;
prosoape sanitare, aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru curăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetic; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate

de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
(parfumuri); balsam de rufe apă de javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseala
(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

˜˜˜˜˜˜˜

ERATA

Referitor la dep. M 2015/01688, înregistrat în data de 10/03/2015,
publicat în data de 16/03/2015, dintr-o eroare data de depozit si registratura a fost
introdusa gresit, respectiv data de 09/03/2015, data corecta fiind 10.03.2015.

