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(210) M 2015 00835
(151) 12.02.2015
(732) S.C. ENER PARTNERS S.R.L., Str.
Gheorghe Asachi nr. 4, bl. A14, ap.
33, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI
(540)

(210) M 2015 00853
(151) 12.02.2015
(732) S.C. RAINFALL S.R.L., Str. Oituz
nr. 190, Judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA
(540)

BRANDING MAGAZINE
(531) Clasificare Viena:260101; 260116;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, agenţie de publicitate,
actualizarea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienţi, asistenţă în managementul
afacerilor, evaluarea afacerii, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii de afaceri,
managementul afacerilor şi consultanţă de
organizare, consultanţă pentru managementul
afacerilor; consultanţă pentru organizarea
afacerilor, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori, asistenţă pentru
management industrial sau comercial, servicii
de structurare în scop publicitar, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, publicitate online pe o reţea de
computere, intermediere de achiziţii,
publicarea textelor publicitare, agenţii de
publicitate, scrierea textelor publicitare,
organizarea de târguri pentru scopuri
comerciale sau publicitare, actualizarea
materialului publicitar, recrutarea
personalului, consultanţă în domeniul
managementului personalului.

VERIFOX COMPARA SI
ECONOMISESTE
(531) Clasificare Viena:030108; 030125;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie,referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00863
(151) 12.02.2015
(732) OLTEAN CRISTIAN DANUT, Str.
Fabricii de Zahăr nr. 13, ap. 22,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2015 00978
(151) 12.02.2015
(732) S.C. ACS NAFFI NAFFI S.R.L., Str.
Codrii Neamţului nr. 13, bl. NB.1, sc.
3, et. 10, ap. 192, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
GAMA OPTIC

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
ochelarilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
44 Servicii medicale prestate de opticieni.

CDE CDE JEWELRY, FASHION YOUR
LIFE
(531) Clasificare Viena:270509; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00977
(151) 12.02.2015
(732) FUNDATIA IAŞI-CAPITALĂ
CULTURALĂ EUROPEANĂ, Piaţa
Unirii, nr. 12, Jud. Iaşi, 700058, IAŞI
ROMANIA
(540)
IAŞI CAPITALĂ CULTURALĂ
EUROPEANĂ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse (
exceptând transportul), pentru a permite
clientilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de mazagazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

(210) M 2015 00979
(151) 12.02.2015
(732) FUNDATIA IAŞI-CAPITALĂ
CULTURALĂ EUROPEANĂ, Piaţa
Unirii, nr. 12, Jud. Iaşi, 700058, IAŞI
ROMANIA
(540)
IAŞI 2021
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00981
(151) 12.02.2015
(732) S.C. PRO AQUA 2013 S.R.L., Str.
Violetelor nr. 3, judeţul Galaţi, , SAT
COROD ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI
(540)

(210) M 2015 00982
(151) 12.02.2015
(732) STOEAN MIHAIL-VALENTIN,
Calea Victoriei nr. 153, bl. D4, sc. 2,
et. 7, ap. 45, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI
(540)

M&D
Hey
(531) Clasificare Viena:011515; 050304;
270502; 270508;

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou. regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul), pentru a permite
clientilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de mazagazine
en gross sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshoping), servicii de import-export.

(210) M 2015 00945
(151) 12.02.2015
(732) S.C. SPORT AWARD S.R.L., Aleea
Politehnicii nr. 4, bl. 4, sc.A, ap. 5,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00944
(151) 12.02.2015
(732) EXPRES COLET S.R.L., Str. Aurel
Vlaicu nr. 78, mezanin, biroul 16,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:020702; 020713;
020723; 290112;

(540)

511)

Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii sportive.

DIET GUM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare pentru oameni şi
animale(de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00933
(151) 12.02.2015
(732) BASHIR QANADILO, Str. Avrig nr.
9-19, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(210) M 2015 00934
(151) 12.02.2015
(732) POHOATA TEODORA, Bd.
Constructorilor nr. 15, et. 4, ap. 60,
sector 6, 060503, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

GLAMOUR studio dreams come true!
(591) Culori revendicate:roşu, violet

Doctor Marketing We Fix Your Business!

(531) Clasificare Viena:020912; 261113;
270502; 290112;

(591) Culori revendicate:galben, roşu, gri,
negru
(531) Clasificare Viena:110302; 240525;
270502; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de transmitere de comunicaţii în
flux continuu.
42 Servicii web on line; servicii de creare şi
menţinere de site-uri web.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 00935
(151) 12.02.2015
(732) S.C. DEUTEK S.A., Str. Catanoaia
nr. 3, sector 3, 032903, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 00936
(151) 12.02.2015
(732) BADAN ALEXANDRU, Str. Vasile
Lupu nr. 114, judeţul Iaşi, , IAŞI
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)
FĂRĂ PETE PE PERETE

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

TraLaLa
(531) Clasificare Viena:020508; 020523;
241711; 241712; 270502; 270510;
(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 mobilielor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;

˜˜˜˜˜˜˜
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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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 00937
(151) 12.02.2015
(732) S.C. SIR SAFETY S.R.L., Calea
Moldovei nr. 45, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00947
(151) 12.02.2015
(732) EXPRES COLET S.R.L., Str. Aurel
Vlaicu nr. 78, mezanin, biroul 16,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

RINO SAFETY
(591) Culori revendicate:alb, gri, galben
(531) Clasificare Viena:030207; 030224;
260409; 260415; 260422; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)
HAIR LIFE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00938
(151) 12.02.2015
(732) EIFFEL PARTICIPATION S.R.L.,
Intrarea Tudor Ştefan, Nr. 48, et. 1,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 00939
(151) 12.02.2015
(732) EIFFEL PARTICIPATION S.R.L.,
Intrarea Tudor Ştefan, Nr. 48, et. 1,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
Le Croissant

La Brioche

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; carne, fructe, legume; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
pâine cu cereale, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
miere; siropuri; melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă pentru răcoritoare,
cookie-uri şi biscuiţi, brioşe, prăjituri, aluaturi
tort, cozonaci, tarte, pâine "viennese";
sandwich-uri.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
cafenele; servicii de cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; carne, fructe, legume; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
pâine cu cereale, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
miere; siropuri; melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă pentru răcoritoare,
cookie-uri şi biscuiţi, brioşe, prăjituri, aluaturi
tort, cozonaci, tarte, pâine "viennese";
sandwich-uri.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
cafenele; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00940
(151) 12.02.2015
(732) EIFFEL PARTICIPATION S.R.L.,
Intrarea Tudor Ştefan, Nr. 48, et. 1,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 00941
(151) 12.02.2015
(732) EIFFEL PARTICIPATION S.R.L.,
Intrarea Tudor Ştefan, Nr. 48, et. 1,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)
Stephi Café

Café Philippe

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; carne, fructe, legume; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
pâine cu cereale, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
miere; siropuri; melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă pentru răcoritoare,
cookie-uri şi biscuiţi, brioşe, prăjituri, aluaturi
tort, cozonaci, tarte, pâine "viennese";
sandwich-uri.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
cafenele; servicii de cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; carne, fructe, legume; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
făină şi preparate făcute din cereale; pâine,
pâine cu cereale, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
miere; siropuri; melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaţă pentru răcoritoare,
cookie-uri şi biscuiţi, brioşe, prăjituri, aluaturi
tort, cozonaci, tarte, pâine "viennese";
sandwich-uri.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
cafenele; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 00942
(151) 12.02.2015
(732) S.C. ANA RADU FASHION S.R.L.,
Str. Semănătoarelor nr. 29, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 00948
(151) 12.02.2015
(732) OPERA ROMANA CRAIOVA, Str.
Mihai Viteazu nr. 7, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
ANA RADU FASHION DESIGN

(540)

(531) Clasificare Viena:090501; 270512;
270515; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

ORC OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

(210) M 2015 00943
(151) 12.02.2015
(732) ASOCIAŢIA SOLIDARITATEA
TIMIŞOARA, Str. Gheorghe Ranetti
nr. 74, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

(591) Culori revendicate:auriu
(531) Clasificare Viena:240902; 240905;
270502; 270503; 270512; 270522;
290102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

GALA EXCELENTEI BANATENE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:negru, albastre,
portocaliu, verde, galben, roşu, roz,
violet, gri, bej, maro
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
050121; 270311; 270508; 290115;

(210) M 2015 00966
(151) 12.02.2015
(732) C H I O R S A C
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe,
plante şi flori naturale.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

(540)

Depozituldelenjerie.ro

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) M 2015 00949
(151) 12.02.2015
(732) S.C. SICHER IMPEX S.R.L.,
Str.Dealul Florilor nr.28, judeţul
Maramureş, 430165, BAIA MARE
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00985
(151) 12.02.2015
(732) S.C. GARDEN SERVICES S.R.L.,
Str. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.
225B, tronson 1, et. 1, ap. 1, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

CONDIMENTE MALUKU
(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;
020125; 260414; 270502; 290113;
PARCURI.RO NATURA PENTRU
TOTI
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, sare, muştar; sosuri (condimente);
condimente.
31 Produse agricole, horticole, forestiere,şi
cereale neincluse în alte clase; fructe
proaspete şi legume; seminţe.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
39 Transportul; ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

(210) M 2015 00987
(151) 12.02.2015
(732) S.C. GARDEN SERVICES S.R.L.,
Str. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.
225B, tronson 1, et. 1, ap. 1, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00986
(151) 12.02.2015
(732) STRATULAT STEFAN, Str.
Buridava nr. 12, bl. R7, sc. B, et. 1,
ap.6, Judeţul Iaşi, 700423, IAŞI
ROMANIA

garden services ELEGANTA
SPATIILOR VERZI

(540)

(591) Culori revendicate:verde, negru
Sedussa
(531) Clasificare Viena:050302; 270501;
270507; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe,
plante şi flori naturale.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) M 2015 00984
(151) 12.02.2015
(732) SZABO HORIA GEORGE, Sat
Archia, nr. 92, Jud. Hunedoara,
330001, DEVA ROMANIA
(732) IOSIF RAZVAN, Str. Emil Racoviţă,
nr. 9, ap. 30, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00950
(151) 12.02.2015
(732) N A G Y
PRATA
ZOLTAN
GYORGY, Str. Mihail Kogălniceanu
nr. 46,, , ORADEA ROMANIA
(540)

ENJOY BUCHAREST
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

mireasa
(531) Clasificare Viena: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 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 şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00967
(151) 12.02.2015
(732) C H I O R S A C
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Lenjeriamea.ro
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

˜˜˜˜˜˜˜
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producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
40 Tratament de materiale.

(210) M 2015 00951
(151) 12.02.2015
(732) S.C. PROMO PLUS S.R.L., Str. Lct.
Nicolae Catanescu nr. 7, judeţul
Suceava, 720002, SUCEAVA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00952
(151) 12.02.2015
(732) N A G Y
PRATA
ZOLTAN
GYORGY, Str. Mihail Kogălniceanu
nr. 46,, , ORADEA ROMANIA
(540)
BUCHAREST BRIDAL FASHION
WEEK

P Promo Plus CASĂ+GRĂDINĂ

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
301C9, portocaliu (pantone orange
21C)
(531) Clasificare Viena:241707; 270502;
270515; 270521; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de

(210) M 2015 00953
(151) 12.02.2015
(732) N A G Y
PRATA
ZOLTAN
GYORGY, Str. Mihail Kogălniceanu
nr. 46,, , ORADEA ROMANIA
(540)
EXPOMARIAGE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00968
(151) 12.02.2015
(732) C H I O R S A C
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(540)

(210) M 2015 00970
(151) 12.02.2015
(732) C H I O R S A C
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

E-lenjerie.ro
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

Costume-baie.ro

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

(210) M 2015 00969
(151) 12.02.2015
(732) C H I O R S A C
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

E-ciorapi.ro
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
15
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(210) M 2015 00971
(151) 12.02.2015
(732) STANCU ION-FLORIN, Str. Goleşti
nr. 21A, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 00972
(151) 12.02.2015
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea
Baciului, Nr.2-4, Jud. Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

BERCENI REZIDENTIAL
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou;
servicii de cumpărare şi vânzare de bunuri
imobiliare; servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare proprii; organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare.
36 Afaceri financiare; afaceri imobiliare;
agenţii imobiliare, evaluări de imobiliare;
managementul proprietăţilor imobiliare;
servicii de consultanţă în domeniul imobiliar;
servicii de administrare de imobile.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

VLAD TEPES RACHIU DE PERE
(591) Culori revendicate:galben, maro, roşu,
verde, negru, alb
(531) Clasificare Viena:020101; 050715;
260114; 260115; 260116; 260120;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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ceramică; potpuriuri parfumate; preparate
pentru parfumarea camerei; preparate pentru
împrospătarea covoarelor şi mochetelor;
spray-uri parfumate pentru lenjerie; săculeţe
parfumate; săculeţe parfumate (substanţe
aromatice); produse pentru toaletă; articole de
parfumerie şi odorizante (de uz uman); ambră
(parfumerie); apă de colonie; apă de lavandă;
apă de toaletă; apă parfumată; aromatizanţi
pentru parfumuri; batiste de unică folosinţă
impregnate cu colonie; baze pentru parfumuri
de flori; extracte de flori (parfumerie);
extracte de parfum; produse pentru fumigaţie
(parfumuri); heliotropi nă ; i o n o nă
(parfumerie); mentă pentru parfumerie; mosc
(parfumerie); produse de parfumerie;
parfumuri de uz personal; parfumuri solide;
preparate parfumate; produse de parfumerie
sintetice; pudră parfumată; sprayuri parfumate
pentru corp; sprayuri pentru corp
(nemedicinale); şerveţele parfumate; agenţi de
avivare pentru materiale textile; agenţi de
clătire pentru utilizare la spălarea hainelor;
agenţi de conservare la spălare; agenţi de
spălare pentru materiale textile; amidon
natural pentru spălarea rufelor; amidon pentru
strălucirea rufelor; apret; apretură de rufe;
balsamuri pentru rufe; ceară pentru rufe;
culori produse chimice de uz casnic pentru
redarea strălucirii culorilor (spălarea rufelor);
preparate de curăţare uscată; detergenţi
comerciali de rufe; detergenţi de rufe pentru
curăţare de uz menajer; detergenţi ecologici
de rufe; lichide pentru spălarea rufelor;
preparate de condiţionare pentru ţesături;
preparate pentru spălare de uz menajer;
produse chimice pentru spălarea rufelor;
produse pentru a da luciu rufelor; produse
pentru netezire (apret); săpun praf; săpunuri
de rufe; produse pentru înmuierea rufelor;
înălbitor pentru rufe; preparate pentru
curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei;

(210) M 2015 00973
(151) 12.02.2015
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN
59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

LifeCare Happy Every Day
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;
290103;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţare şi odorizante
(parfumerie de uz uman); beţişoare de tămâie;
beţişoare parfumate; conuri de pin parfumate;
conuri parfumate; extracte de flori
(parfumerie); lemn parfumat; săculeţe pentru
parfumarea lenjeriei; perne impregnate cu
substanţe aromate; perne impregnate cu
substanţe parfumate; perne pentru
aromoterapie cu săculeţe de pânză cu
amestecuri florale în interior; perne umplute
cu substanţe aromate; perne umplute cu
substanţe parfumate; pietre parfumate din
17
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batoane; deodorante pentru oameni sau pentru
animale; deodorante pentru picioare; sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină;
sprayuri pentru corp; farduri; abţibilduri
pentru decorarea unghiilor; adezivi pentru
fixarea genelor false; adezivi pentru fixarea
unghiilor false; bază pentru unghii
(cosmetice); motive decorative autocolante de
uz cosmetic; creioane de contur pentru buze;
creioane de ochi de uz cosmetic; creioane
pentru sprâncene; creme autobronzante
(cosmetice); creme cosmetice; creme pentru
bronzare; cremă de bază; cremă pentru unghii;
produse de demachiere; dizolvanţi pentru lac
de unghii (produse cosmetice); etuiuri pentru
ruj; eye-liner (cosmetice); fard de pleoape;
farduri cosmetice; farduri pentru obraz şi
buze; fond de ten; fonduri de ten; gel pentru
unghii; geluri cosmetice pentru ochi; gene;
materiale de acoperire pentru unghii; măşti de
frumuseţe; ojă de unghii; pile abrazive pentru
unghii; preparate autobronzante (cosmetice);
preparate pentru bronzare artificială;
preparate pentru îngrijirea unghiilor; rezerve
pentru pudriere (cosmetice); rimel; ruj de
buze; sclipici folosit în scopuri cosmetice;
sclipici pentru unghii; soluţii de bronzare;
şerveţele umede pentru mâini impregnate cu
loţiune cosmetică; unghii false din metale
preţioase; unghii false pentru degetele de la
picioare; vopsea pentru faţă; vopsele de corp
(produse cosmetice); vopsele pentru gene;
vârfuri pentru unghii; vârfuri pentru unghii
(cosmetice); apă de gura; apă de gură
(nemedicinală); benzi pentru împrospătarea
respiraţiei; preparate pentru curăţarea
protezelor dentare; geluri pentru albirea
dinţilor; loţiuni pentru curăţarea dinţilor;
preparate pentru lustruirea protezelor dentare;
paste de dinţi; paste de dinţi de uz medical;
preparate pentru îngrijirea danturii; produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor;

ceară pentru pantofi; creme pentru articole din
piele; creme pentru curăţarea pantofilor; creme
pentru întreţinerea articolelor din piele; cremă
de pantofi; cremă pentru pantofi; preparate
pentru albirea articolelor din piele; produse
pentru conservarea pieilor (ceruiri); produse
pentru curăţarea pantofilor (preparate);
produse pentru lustruirea articolelor din piele;
soluţii de detergent pentru curăţarea articolelor
de încălţăminte; spray-uri pentru încălţăminte;
substanţe de conservare a pieilor; produse
pentru toaletă; uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice; aromatizanţi (uleiuri esenţiale);
arome alimentare preparate din uleiuri
esenţiale; arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); esenţă de badian; arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale); esenţă de
bergamotă; uleiuri esenţiale de cedru; esenţe
eterice; esenţă de mentă (ulei esenţial);
geraniol; ulei de iasomie; ulei de lavandă;
potenţiator de aromă pentru alimente (uleiuri
esenţiale); preparate pentru aromoterapie;
produse aromatizante pentru alimente, sub
formă de uleiuri esenţiale; safrol; terpene
(uleiuri esenţiale); ulei brut din mentă; ulei de
arbore de ceai; ulei de migdale; ulei de pin;
ulei de trandafiri; uleiuri de gaultheria; uleiuri
de uz cosmetic; uleiuri distilate pentru
îngrijirea frumuseţii; uleiuri nemedecinale;
uleiuri parfumate care eliberează arome sub
acţiunea căldurii; uleiuri pentru corp (produse
cosmetice); uleiuri pentru finisarea
materialelor textile; uleiuri pentru parfumuri şi
esenţe; uleiuri pentru toaleta personală; uleiuri
pentru îngrijirea pielii (nemedicinale);
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului; deodorante şi antiperspirante;
produse de toaletă antiperspirant;
antitranspirante sub formă de sprayuri;
deodorante; deoclorante antiperspirante;
deodorante cu bilă (produse de toaletă);
deodorante de uz personal sub formă de
18
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cremă pentru faţă care nu este medicinală;
cremă pentru ochi; creme (nemedicinale)
pentru curăţarea pielii; creme de zi; creme
dermatologice (altele decât cele medicinale);
creme exfoliante; creme hidratante pentru
corp; creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice); creme nemedicinale; creme
nemedicinale de curăţare; creme nemedicinale
p e n t r u p i c i o a r e; creme nutriti ve
(nemedicinale); creme parfumate; creme
pentru bebeluşi şi copii (nemedicinale); creme
pentru bronzarea pielii; creme pentru buze;
creme pentru corp; creme pentru faţă; creme
pentru faţă (produse cosmetice); creme pentru
fortificarea pielii; creme pentru măşti
corporale; creme pentru ochi (nemedicinale);
creme pentru piele de uz cosmetic; creme
pentru pistrui; creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire; creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice); creme împotriva
îmbătrânirii; creme tip Cold Cream, altele
decât cele pentru uz medical; creme tonifiante
(produse cosmetice); emoliente; emoliente
pentru piele (non-medicamente); emolienţi
pentru ten; emulsii de corp; esenţe pentru
îngrijirea pielii; exfoliante pentru curăţarea
pielii; exfoliante pentru îngrijirea pielii; fond
de ten iluminator pentru piele; gel pentru
bronzare; geluri de curăţare; geluri hidratante
(produse cosmetice); geluri pentru folosire
după expunerea la soare (produse cosmetice);
geluri pentru ochi; geluri pentru întârzierea
îmbătrânirii; lapte de corp; lapte de corp
pentru bebeluşi; lapte de curăţare de uz
cosmetic; lapte de curăţare pentru faţă; lapte
de curăţare pentru îngrijirea pielii; lapte de
migdale de uz cosmetic; lapte hidratant; lapte
de var; loţiune de baie; loţiune pentru
curăţarea tenului; loţiune pentru piele; loţiuni
cosmetice pentru faţă; loţiuni de corp
hidratante (produse cosmetice); loţiuni de
curăţare; loţiuni de uz cosmetic; loţiuni

produse pentru lustruirea dinţilor; produse
pentru împrospătarea gurii (respiraţie), nu de
uz medical; produse pentru împrospătarea
respiraţiei; sprayuri de gură nemedicinale;
sprayuri de gură, nu de uz medical; sprayuri
pentru gât (nemedicinale); sprayuri pentru
împrospătarea respiraţiei; tablete revelatoare
pentru indicarea tartrului de pe dinţi, de uz
personal; preparate cosmetice pentru baie; bile
efervescente de baie; concentrat de baie
(nemedicinal); creme de baie (nemedicinale);
geluri de baie; geluri spumante pentru baie;
ierburi pentru baie; lichide spumante pentru
baie; loţiuni de baie (nemedicinale); perle de
baie; preparate cosmetice pentru baie (nu de uz
medical); pudră pentru baie (nemedicinală);
spumant de baie; spumant de baie pentru
bebeluşi; spumante de baie (nemedicinale);
săpun de baie; săruri de baie; săruri de baie
(nemedicinale); săruri pentru baie
nemedicinale; săruri pentru baie, altele decât
cele pentru uz medical; ulei de baie; uleiuri
aromatice pentru baie; uleiuri de baie care nu
sunt medicinale; preparate pentru spălare;
preparate pentru îngrijirea pielii; cremă pentru
albirea pielii; alifii, unguente (nemedicinale);
produse astringente de uz cosmetic; balsam de
buze; balsam pentru buze (nemedicinal);
balsamuri nemedicinale pentru picioare;
balsamuri pentru piele (nemedicinale);
concentrate hidratante (produse cosmetice);
cosmetice pentru tratarea pielii uscate; creme
anticelulitice; creme aromoterapeutice; creme
de corp (nemedicinale); creme de curăţare;
creme de curăţare pentru piele; creme de
noapte (cosmetice); creme de piele
nemedicinale; creme de protecţie; creme de
protecţie solară (cosmetice); creme de scutece
(nemedicinale); creme de îngrijire a pielii,
altele decât cele pentru uz medical; cremă
cosmetică pentru mâini; cremă de noapte;
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului;
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hidratante pentru piele (produse cosmetice);
loţiuni nemedicinale pentru curăţarea pielii;
loţiuni pentru aromoterapie; loţiuni pentru
bebeluşi; loţiuni pentru mâini; loţiuni pentru
mâini (nemedicinale); loţiuni pentru ochi;
loţiuni pentru reducerea celulitei; loţiuni
pentru ridurile din jurul ochilor; loţiuni pentru
ten (produse cosmetice); loţiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice); loţiuni solare
(cosmetice); loţiuni tonice (cosmetice); loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
corp; loţiuni tonice de înfrumuseţare pentru
aplicare pe faţă; loţiuni tonice pentru faţă
(cosmetice); loţiuni tonice pentru piele
(nemedicinale); loţiuni împotriva îmbătrânirii;
măşti corporale; măşti de curăţare; măşti de
faţă pentru toaletă; măşti de piele (cosmetice);
măşti hidratante pentru piele; preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj);
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii
după expunerea la razele solare; preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor;
preparate pentru albirea pielii; produse
cosmetice de protecţie a buzelor; produse
cosmetice exfoliante pentru corp; produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor; produse
cosmetice hidratante; produse cosmetice
pentru bronzarea pielii; produse cosmetice
pentru deschiderea tenului; produse cosmetice
pentru protejarea pielii împotriva arsurilor
provocate de soare; produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii; produse cosmetice sub formă
de lapte; produse cosmetice sub formă de
loţiuni; produse cu efect tonifiant pentru piele;
produse cu lapte pentru îngrijirea pielii;
produse de curăţare a pielii (produse
cosmetice); produse de protecţie solară;
produse de spălat pentru faţă (cosmetice);
produse exfoliante; produse exfoliante pentru
faţă (nemedicinale); produse exfoliante pentru
ten; produse exfoliante pentru ten (cosmetice);
produse hidratante; produse hidratante

nemedicinale; produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice); produse nemedicinale
pentru protejarea buzelor; produse pentru
bronzare (cosmetice); produse pentru buze
(nemedicinale); produse pentru curăţarea
feţei; produse pentru curăţarea feţei
(cosmetice); produse pentru curăţarea pielii;
produse pentru curăţarea pielii
(nemedicinale); produse pentru hidratare după
expunerea la soare; produse pentru hidratarea
pielii; produse pentru tonifierea pielii;
produse pentru îmbunătăţirea texturii pielii;
pudră de corp; pudră de talc (articole de
toaletă); pudră de talc parfumată; pudră de
talc pentru bebeluşi (nemedicinală); pudră de
talc pentru corp; pudră de talc pentru toaletă;
pudră de toaletă; pudră pentru bebeluşi; pudră
pentru corp (nemedicinală); pudră pentru
picioare (nemedicinală); ruj cu protecţie
solară (cosmetice); spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală; spumă de
curăţare; tărâţe de orez brun pentru lustruirea
pielăriei; ulei de corp sub formă de spray;
uleiuri bronzante; uleiuri de bronzare de uz
cosmetic; uleiuri de protecţie solară
(cosmetice); uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice); uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice); uleiuri pentru bebeluşi;
uleiuri pentru mâini (nemedicinale); unt de
cacao de uz cosmetic; unt de corp; vaselină
rectificată, de uz cosmetic; şerveţele
impregnate cu loţiuni de curăţare a pielii;
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşului;
preparate pentru curăţare şi odorizante;
preparate şi tratamente pentru păr; alifii de uz
cosmetic; balsam de păr; balsam de
întreţinere; balsamuri de păr; balsamuri pentru
hidratarea părului; balsamuri pentru păr
destinate bebeluşilor; balsamuri sub formă de
spray pentru pielea capului; vopsele pentru
barbă; ceară pentru coafarea părului; ceară
pentru mustaţă; ceară pentru păr; creme de
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corpului; săpunuri şi geluri; bureţi impregnaţi
cu săpun; creme cosmetice pentru duş; geluri
pentru duş; săpun de migdale; produse
antibacteriene pentru spălarea feţei
(nemedicinale); produse de curăţare pentru
mâini; produse de uz medical pentru spălarea
mâinilor; săpun (sub formă de cremă) pentru
folosire la spălat; săpun antibacterian; săpun
antiperspirant pentru picioare; săpun de duş;
săpun de uz casnic; săpun lichid; săpun pentru
igiena personală; săpun pentru utilizare fără
apă; săpunuri; săpunuri antiperspirante;
săpunuri carbolice; săpunuri de toaletă
nemedicinale; săpunuri deodorante; săpunuri
dezinfectante; săpunuri medicinale; săpunuri
nemedicinale; săpunuri parfumate; şampoane
pentru corp; coloranţi cosmetici; creme pentru
spălare; emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului; henna pentru scopuri cosmetice;
loţiuni nemedicinale; măşti cosmetice de
curăţare pentru faţă; pietre ponce de uz
personal; preparate colorante de uz cosmetic;
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă);
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic;
preparate pentru spălat, de uz personal;
preparate pentru înfrumuseţare nemedicinale;
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate pe
piele); produse cosmetice pentru pieie;
produse cosmetice sub formă de creme;
produse cosmetice sub formă de pudră;
produse pentru curăţarea mâinilor; produse
pentru curăţenie şi igienă personală; preparate
pentru igiena orală; apă de gura; preparate
pentru igiena orală; uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice; detartranţi de uz casnic;
produse pentru îndepărtarea adezivilor;
produse pentru îndepărtarea lacului de
pardoseală; pudre pentru degresare; pastă
abrazivă; folii de şlefuire; hârtie de lustruit;
particule abrazive; preparate pentru spălare;
produse de curăţare pentru vehicule; ceară

protecţie pentru păr; creme de păr; creme de
întreţinere; decoloranţi de uz cosmetic;
decoloranţi pentru păr; fixative pentru păr;
geluri de protecţie pentru păr; geluri pentru
păr; geluri sub formă de sprayuri pentru
coafură; loţiuni capilare; loţiuni capilare
(spălarea sau vopsirea părului); loţiuni capilare
(şampoane cu balsam); loţiuni colorante pentru
păr; loţiuni de protecţie pentru păr; loţiuni
fortifiante pentru tratamentul părului; loţiuni
pentru barbă; loţiuni pentru coafare; loţiuni
tonice pentru păr (nemedicinale); luciu de păr;
preparate pentru ondularea părului; perhidrol
de uz cosmetic; pomadă sub formă de baton;
pomezi pentru păr; preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului; preparate pentru fixarea
părului; preparate pentru neutralizarea părului;
preparate pentru nuanţarea părului; preparate
pentru ondulare permanentă; preparate pentru
îndepărtarea vopselei de păr; preparate pentru
îndreptarea părului; preparate tip balsam
pentru păr; produse cosmetice pentru păr;
produse de descâlcire; produse neutralizante
pentru ondulaţie permanentă; produse pentru
a face părul mătăsos; produse pentru aranjarea
părului; produse pentru decolorarea părului;
produse pentru hidratarea părului; vopsele
pentru păr; rimei pentru păr; seturi pentru
ondulaţia permanentă a părului; spume pentru
aranjarea părului; spumă (produs de toaletă)
folosită în scopul aranjării părului; spumă de
coafat; spumă de protecţie pentru păr;
tratamente cu ceară pentru păr; tratamente
permanente pentru păr; ulei de fixare pentru
păr; ulei de păr; ulei japonez de fixare pentru
păr; uleiuri de baie pentru îngrijirea părului;
uleiuri pentru pieptănat; şampoane; şampoane
de păr nemedicinale; şampoane de uz
personal; şampoane nemedicinale; şampoane
uscate; şampon medicinal; şampon pentru
bebeluşi; şampon spumă pentru bebeluşi;
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
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umede impregnate cu loţiuni cosmetice; aer
presurizat, în recipiente pulverizatoare, pentru
curăţare şi desprăfuire; agenţi caustici pentru
curăţare; genţi de uscare pentru maşini de
spălat vase; agenţi de îndepărtare a cristalelor
de sare; agenţi pentru îndepărtarea petelor;
amidon pentru curăţare; amoniac (alcalii
volatile) utilizat ca detergent; apă de javel;
batiste impregnate cu produse pentru
curăţarea ochelarilor de vedere; burete
impregnat cu săpun; ceară antiderapantă
pentru duşumele; ceară de parchet; ceară
naturală pentru podele; ceară preparată pentru
lustruire; cenuşi vulcanice pentru curăţare;
ceruri de parchet şi mobilă; coloranţi pentru
toaletă; compoziţii de curăţare pentru toalete;
compoziţii pentru curăţarea geamurilor;
compoziţii pentru strălucirea podelelor;
compoziţii pentru tratarea pardoselilor; creme
de lustruit; cretă pentru curăţare; produse de
curăţat; decapanţi; decapanţi pentru ceară de
pardoseli (preparate pentru curăţare); produse
de degresare, altele decât cele folosite în
procesele de fabricaţie; detartranţi praf folosiţi
pentru maşina de spălat; detergent pentru
spălare; detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru ţevi de evacuare; detergenţi; detergenţi
de uz casnic; detergenţi de uz menajer;
detergenţi germicizi; detergenţi pentru
spălarea vaselor; detergenţi sub formă de
spumă; detergenţi, alţii decât cei folosiţi în
timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de
uz medical; lichid de spălare; lichide
antiderapante pentru duşumele; lichide de
curăţare; lichide degresante; luciu (produse
pentru a conferi-frunzelor); preparate pentru
lustruit; pânză îmbibată cu detergent, pentru
curăţat; parfumuri pentru carton; parfumuri
pentru ceramică; preparate de curăţare pentru
plăci de gresie; preparate de curăţare pentru
zidărie; preparate de degresare pentru
motoare; preparate pentru curăţare impregnate

auto; detergenţi pentru curăţarea
automobilelor; parbrize (lichide pentru
spălarea parbrizelor); preparate pentru
curăţarea automobilelor; produse pentru
lustruirea automobilelor; soluţii (şampoane)
pentru curăţarea maşinilor; şampon pentru
vehicule; adezivi pentru fixarea meşelor,
adezivi pentru uz cosmetic; agenţi de slăbit
(cosmetici), cu excepţia celor de uz medical;
balsam pentru cuticule; beţişoare cu vată
pentru uz cosmetic; bile din bumbac pentru uz
cosmetic; cosmetice; preparate cosmetice
pentru slăbire; cosmetice nemedicinale; creme
de masaj, nemedicinale; cremă pentru cuticule;
dischete demachiante din vată; discuri
(dischete) cosmetice; fibre de uz cosmetic;
geluri de masaj, altele decât cele pentru uz
medicinal; grăsimi de uz cosmetic; henna
(vopsea cosmetică); lac de uz cosmetic; loţiuni
parfumate (preparate de toaletă); loţiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă); piatră
ponce; pietre ponce pentru utilizare pe corp;
pile de unghii; preparate abrazive pentru corp;
preparate cosmetice care ajută la slăbit;
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic;
preparate pentru pedichiură; produse
cosmetice pentru uz personal; produse
cosmetice sub formă de uleiuri; produse de
curăţare pentru perii cosmetice; produse de
toaletă nemedicinale; produse de îngrijire
pentru bebeluşi (nemedicinale); produse
nemedicinale pentru tratamentul scalpului;
produse pentru îndepărtarea cuticulei;
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu produse cosmetice; pulbere de henna;
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic; trusă
pentru cosmetice; uleiuri pentru masaj; uleiuri
pentru masaj, nu de uz medical; unguente de
uz cosmetic; vată de uz cosmetic; şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice; şerveţele
impregnate cu produse cosmetice; şerveţele
impregnate pentru uz cosmetic; şerveţele
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pe discuri cosmetice; preparate pentru
curăţarea sticlei; preparate pentru decolorare;
preparate pentru îndepărtarea cerii; preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru
lustruire; preparate pentru îndepărtarea
grăsimilor; preparate pentru îndepărtarea
lacului; preparate pentru îndepărtarea petelor
de pe articolele de menaj; produse antistatice
de uz menajer; produse de curăţare pentru
metale; produse de curăţare dizolvante sub
formă de emulsie; produse de curăţare pentru
parbriz; produse de curăţare pentru piatră;
produse de curăţare sub formă de spume;
produse de curăţat pentru cuptoare; produse de
curăţat pentru toalete; produse de lustruire
pentru instrumente muzicale; produse de
lustruire pentru suprafeţe din crom; produse de
înălbire de uz casnic; produse lichide pentru
lustruirea podelelor; produse pentru clătire;
produse pentru conferirea luciului (produse de
lustruire); produse pentru curăţarea
fierbătoarelor; produse pentru curăţarea
geamurilor (de lustruire); produse pentru
curăţarea mobilierului; produse pentru
curăţarea pardoselilor; produse pentru
curăţarea petelor; produse pentru decolorare;
produse pentru desfundarea ţevilor de
scurgere; produse pentru intensificarea acţiunii
detergenţilor; produse pentru lustruirea
mobilei; produse pentru lustruirea podelelor;
produse pentru îndepărtarea adezivilor folosiţi
la aplicarea accesoriilor false; produse pentru
îndepărtarea calcarului; produse pentru
îndepărtarea mucegaiului; produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele de
companie; produse pentru îndepărtarea ruginii;
produse sub formă de spray pentru curăţarea
geamurilor; pudre de lustruire; pudră de oxid
de fier pentru lustruirea metalelor şi a sticlei
optice; sodă caustică; soluţii de curăţare pentru
îndepărtarea petelor; săpun pentru curăţarea
suprafeţelor cu depuneri de grăsime sau

gudron; săpun pentru întreţinerea
harnaşamentului; şampon de covoare;
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare;
soluţii de detergent pentru curăţarea croselor
de golf; soluţii pentru curăţarea covoarelor;
soluţii pentru curăţarea lentilelor de ochelari;
soluţii pentru scoaterea petelor (agenţi de
curăţare); solvenţi pe bază de alcool utilizaţi
ca produse de curăţare; solvenţi pentru
îndepărtarea lacurilor; solvenţi pentru
îndepărtarea vopselelor; spray pentru luciu;
substanţe de curăţare pentru congelatoare;
substanţe degresante; substanţe naturale de
lustruit pentru podele; substanţe pentru
îndepărtarea de graffiti; substanţe pentru
îndepărtarea petelor; produse pentru curăţarea
tapetelor; terebentină (produs de degresare);
ulei de terebentină pentru degresare; uleiuri
de curăţare; produse pentru epilare şi
bărbierit; balsam după ras; benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp;
produse de bărbierit; săpun de bărbierit; ceară
pentru epilat; creme de ras; creme depilatoare;
creme după ras; creme pentru folosire înainte
de ras; cremă hidratantă după bărbierit; gel
pentru bărbierit; lapte hidratant după
bărbierit; loţiune după bărbierit; loţiuni de
bărbierit; loţiuni depilatoare; paste pentru
cureaua de ascuţit brice; pietre de alaun
(astringente); pietre de alaun pentru bărbierit;
preparate pentru după ras; preparate pentru
folosire înainte de bărbierit; preparate sub
formă lichidă pentru ras; produse pentru
depilat; spray-uri pentru bărbierit; săpunuri
stick pentru bărbierit (preparate); deodorante
şi antiperspirante; preparate pentru curăţarea
şi lustruirea pielii şi încălţămintei; preparate
pentru îngrijirea animalelor; deodorante
pentru animale de companie; produse
cosmetice pentru animale; produse pentru
împrospătarea respiraţiei (pentru animale);
şampoane pentru animalele de casă; ceară de
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alimentare pe bază de seminţe de in;
suplimente alimentare pe bază de ulei de
seminţe de in; suplimente alimentare pe bază
de drojdie; suplimente alimentare pe bază de
lecitină; suplimente alimentare pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale;
suplimente alimentare proteice; suplimente
alimentare realizate în principal din minerale;
suplimente alimentare realizate în principal
din vitamine; suplimente alimentare şi
dietetice; suplimente cu vitamine utilizate în
dializa renală; suplimente dietetice cu
proteine de soia; suplimente dietetice pe bază
de cazeină; suplimente dietetice pentru
consumul uman; suplimente dietetice pentru
copii mici; suplimente minerale dietetice de
uz uman; suplimente nutritive; suplimente
nutritive pe bază de alginat; suplimente pe
bază de plante pentru persoanele cu nevoi
dietetice speciale; suplimente pe bază de
vitamine; suplimente proteice pentru animale;
suplimente vitaminice şi minerale; ulei din
ficat de cod; preparate cu vitamine; zahăr
dietetic de uz medical; suplimente alimentare
sub formă de pudră, suplimente alimentare
sub formă de pudră cu vitamine şi/sau
minerale şi/sau proteine, suplimente
alimentare sub formă lichidă, suplimente
alimentare cu vitamine şi/sau minerale şi/sau
oligoelemente, proteine sub formă de pudră
folosite ca supliment nutritiv; alimente
dietetice; ceaiuri dietetice; vitamine; produse
cosmetice numite creme, geluri, unguente,
spray-uri, prafuri, balsamuri, alifii şi unguente
pentru ameliorarea durerii; plasturi si
materiale pentru pansamente; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide
si ierbicide (toate aceste suplimente sunt cu
scop medical).
11 Difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei; difuzoare de parfum.

croitorie, ceară pentru cizmărie; abrazivi.
5 Odorizante de casă; parfumuri de cameră sub
formă de spray; preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului; preparate pentru
parfumarea camerei; produse pentru
îndepărtarea mirosului de animale; spray
parfumat pentru casă; sprayuri odorizante
pentru cameră; produse farmaceutice şi
veterinare; produse igienice pentru medicină;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; alimente
dietetice adaptate pentru copii; alimente din
lapte praf pentru bebeluşi; băuturi pentru copii
mici; lapte praf (alimente pentru sugari); lapte
praf pentru copii mici; alimente pentru
diabetici (produse speciale); ceaiuri
antiastmatice; antioxidanţi; băuturi
(suplimente dietetice); băuturi pe bază de
vitamine; fibre dietetice; nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic; îndulcitori artificiali
adaptaţi pentru diabetici; înlocuitori de zahăr
pentru diabetici; picături de ulei din ficat de
cod; preparate cu amestec de vitamine;
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale; preparate multivitaminice; preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare; preparate pentru stimularea
apetitului; preparate pentru suprimarea
apetitului; produse de panificaţie pentru
diabetici; produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical;
substanţe dietetice pentru bebeluşi; substituţi
alimentari sub formă de prafuri; suplimente
alimentare antioxidante; suplimente alimentare
pe bază de albumină; suplimente alimentare pe
bază de enzime; suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu; suplimente alimentare pe
bază de glucoza; suplimente alimentare pe
bază de lăptişor de matcă; suplimente
alimentare pe bază de minerale; suplimente
alimentare pe bază de polen; suplimente
alimentare pe bază de propolis; suplimente
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ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)

(210) M 2015 00974
(151) 12.02.2015
(732) S.C. INOVATIV LOGISTIC S.R.L.,
Calea Borşului nr. 53B, judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA
(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr.48, bl.D-10, ap.3, Jud. Bihor
ORADEA

SALONUL GABRIELA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00954
(151) 12.02.2015
(732) IOANA DIMITRESCU, Str.
Republicii nr. 41, ap. 8, parter, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA

Inovativ Logistic

(531) Clasificare Viena:030716; 030724;
260207; 261112; 270502;

(540)
METROPOLITAN DENT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00955
(151) 12.02.2015
(732) NAGY PRATA GABRIELA,
Str.Mihail Kogalniceanu nr.46, et.1,
ap7, judeţul Bihor, , ORADEA
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pentru ochelari; piese pentru ochelari; lentile
pentru ochelarii; ochelari cu lentile polarizate;
rame de ochelari nemontate; ochelari cu
prescripţie medicală; lanţuri pentru ochelari şi
pentru ochelari de soare; protecţii laterale
pentru ochelari; ochelari cu vedere nocturnă;
rame pentru ochelari de vedere şi ochelari de
soare; şnururi pentru ochelari fără braţe; rame
pentru ochelari de soare; ochelari de protecţie
pentru zăpadă; lentile pentru ochelari de
soare; etuiuri pentru ochelari de soare; lentile
pentru ochelari de vedere; şnururi pentru
ochelari de soare; ochelari de vedere (articole
optice); ochelari pentru tir (articole optice);
lănţişoare pentru ochelari fără braţe;
lănţişoare pentru ochelari de soare; rame de
ochelari fără braţe; ochelari de vedere pentru
copii; tocuri pentru ochelari fără braţe; etuiuri
pentru ochelari fără braţe; ochelari de
protecţie pentru sport; ochelari de protecţie
pentru înot; pernuţe de nas pentru ochelari;
ochelari de protecţie pentru protejarea ochilor;
lentile optice pentru ochelarii de soare; tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii;
ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on);
tocuri pentru ochelari de vedere şi de soare;
rame pentru ochelari din metal şi material
sintetice; rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice.
44 Servicii prestate de opticieni; montarea de
lentile optice; ajustare lentile de contact;
furnizare de servicii medicale.

şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00956
(151) 12.02.2015
(732) S.C. LASER OPTICA S.R.L., Str.
Mihai Viteazu nr. 1, parter, spaţiul nr.
1, Judeţul Bacău, 600055, BACĂU
ROMANIA
(540)

LASER OPTICA Vedere pentru o viata!
(591) Culori revendicate:negru, gri, alb,
verde deschis, verde
(531) Clasificare Viena:020904; 270502;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Produse optice; ochelari; ochelari (optică);
ochelari antiorbire; ochelari corectori; ochelari
antireflex; ochelari 3D; ochelari antipraf;
ochelari pentru ciclişti; apărători pentru
ochelari; suporturi pentru ochelari; ochelari de
schi; ochelari de gheţari; lentile pentru
ochelari; sticlă de ochelari; lentile pentru
ochelari; ochelari de vedere; ochelari de citit;
ochelari pince-nez; ochelari fără braţe; braţe
de ochelari; etuiuri de ochelari; ochelari de
sport; ochelari de protecţie; ochelari tip mască;
ochelari de înot; ochelari de soare; cordoane
pentru ochelari; săculeţi pentru ochelari; braţe

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00957
(151) 12.02.2015
(732) NAGY PRATA GABRIELA,
Str.Mihail Kogalniceanu nr.46, et.1,
ap7, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA
(540)

(531) Clasificare Viena:051308; 240103;
240109; 240117; 260115; 260116;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie; tipărituri, publicaţii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

ROSEMARIE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00959
(151) 12.02.2015
(732) S.D.E. SECURITY S.R.L., Str.
Zizinului nr. 119, Obiectiv 8, et. 3,
dreapta, camera 6, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 00958
(151) 12.02.2015
(732) U N I U N E A
RUTENILOR
SUBCARPATICI DIN ROMÂNIA,
Str. Traian nr. 29, Judeţul Maramureş,
435500, SIGHETU-MARMAŢIEI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str. Rozelor
nr.12/3, Judeţul Maramureş BAIA
MARE
(540)

SDE SECURITY
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:010105; 010110;
030701; 030716; 030724; 240105;
240109; 290112;

Carpathia TV
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
albastru, verde, auriu, galben, gri
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale destinate să satisfacă nevoile
personelor, activităţi de investigaţii şi
protecşie a bunurilor; pază obiective, bunuri
valori; gardă de corp.

(210) M 2015 00961
(151) 12.02.2015
(732) PERLA RETEZATULUI S.R.L.,
Str. Lazarul nr. 3, Judeţul Hunedoara,
, CÂMPU LUI NEAG ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
CristaldeRetezat

(210) M 2015 00960
(151) 12.02.2015
(732) NICULA NICOLETA, Calea 13
Septembrie nr 120, bl. 60-62, ap. 39,
sector 5, 050728, BUCUREŞTI
ROMANIA

(591) Culori revendicate:bleu (pantone 297
C), roz(pantone 1777 C)
(531) Clasificare Viena:261113; 270509;
270512; 270519; 290112;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

a a arena advertising key
(591) Culori revendicate:negru, galben,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:261102; 261112;
270501; 270514; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00962
(151) 12.02.2015
(732) S.C. RICSOMTRE S.R.L., Comuna
Biertan nr. 122, Judeţul Sibiu, ,
RICHIS ROMANIA

(210) M 2015 00963
(151) 12.02.2015
(732) S.C. RICSOMTRE S.R.L., Comuna
Biertan nr. 122, Judeţul Sibiu, ,
RICHIS ROMANIA

(540)

(540)

TRANSYLVANIA FARMS
INN AT RICHIS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben
(531) Clasificare Viena:010316; 010706;
030702; 030716; 240103; 270112;
270501; 290113;

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:030924; 240105;
240107; 240109; 240123; 270501;
270502;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; fructe şi
legume conservate, congelate şi gătite; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neincluse în alte clase; fructe proaspete
şi legume; plante şi flori naturale; hrană pentru
animale, malţ.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00964
(151) 12.02.2015
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea
Baciului, Nr.2-4, Jud. Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(210) M 2015 00965
(151) 12.02.2015
(732) C H I O R S A C
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

LadyShop.ro

VLAD ŢEPEŞ ŢUICĂ

(531) Clasificare Viena:100313; 270315;
270509;

(591) Culori revendicate:galben, verde, mov,
roşu, albastru, negru, bej
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(531) Clasificare Viena:020101; 050714;
260114; 260115; 260116; 260120;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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ERAT{

La depozitul M2015/00857 titular ALEXANDROAIE ALINA IONELA,
mandatar C.I.P.I. NEAGU CATALIN, publicat în data de 16.02.2015, dintr-o
eroare serviciile din clasa 41 au fost trecute în clasa 35.
Corect este clasa 41.

