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Publicate în 27.05.2015 
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2015 02095 20/05/2015 TIBERIU MARGHESCU

2 M 2015 03361 20/05/2015 S.C. AASOFT BIT ENTERPRISE
S.R.L.

BILLPRO

3 M 2015 03394 20/05/2015 S.C. BENKO-BORVIZ S.R.L. Ap| terapeutic| REGINA Benko
gyogyviz

4 M 2015 03418 20/05/2015 S.C. TERAPIA S.A. EsenÛialul Românesc - despre
pacienÛi autentici, medici reali Õi...
DIUREX

5 M 2015 03419 20/05/2015 STATNÎI IGOR euroglass

6 M 2015 03420 20/05/2015 S.C. TORRENT PHARMA S.R.L. Q10MAX

7 M 2015 03421 20/05/2015 ASOCIATIA DOUZELAGE SIRET DOUZELAGE SIRET

8 M 2015 03422 20/05/2015 COMUNA VALEA DOFTANEI FESTIVALUL CASCAVELEI

9 M 2015 03423 20/05/2015 S.C. BRAICONF S.A. PENTRU DOMNI DE TOATE
VÂRSTELE

10 M 2015 03424 20/05/2015 S.C. CLIMAVENTPRO S.R.L. Climavent profesioniÕti în instalaÛii

11 M 2015 03425 20/05/2015 S.C. GO TIME SOLUTIONS S.R.L. TANGO.RO

12 M 2015 03426 20/05/2015 S.C. MEDUSA HOTEL
INTERNATIONAL S.R.L.

EXPERIENCE BUCHAREST

13 M 2015 03430 20/05/2015 ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL GALATI

ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL GALATI

14 M 2015 03431 20/05/2015 S.C. PERSONAL SHAPE S.R.L. 3DMUSCLE

15 M 2015 03432 20/05/2015 S.C. TONICA GROUP S.R.L. ROMÂNIA CIVIL{

16 M 2015 03433 20/05/2015 S.C. LOGITRADE S.R.L. VERDINI

17 M 2015 03434 20/05/2015 GROSU DANIEL CLAUDIU CLAUDIU DANIEL
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18 M 2015 03435 20/05/2015 S.C. KRAFTMANN FARMA VET
S.R.L.

farapurici.ro

19 M 2015 03436 20/05/2015 S.C. MEDIA CITY S.R.L. PALADIN RESIDENCE

20 M 2015 03437 20/05/2015 S.C. GERMAN MARKET S.R.L. produse nemÛeÕti la preÛuri
româneÕti

21 M 2015 03438 20/05/2015 CHIRIAC VIRGIL SORIN VOK

22 M 2015 03439 20/05/2015 ASOCIATIA ZEPPELIN Halele carol

23 M 2015 03440 20/05/2015 S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. Nano by SOCAR

24 M 2015 03441 20/05/2015 S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. SOCAR

25 M 2015 03442 20/05/2015 S.C. GERMAN MARKET S.R.L. GERMAN MARKET

26 M 2015 03443 20/05/2015 ÎI ANA CIOBANU A ana ciobanu, MAISON DE
BEAUTÉ

27 M 2015 03444 20/05/2015 S.C. GERMAN MARKET S.R.L. GERMAN SHOP

28 M 2015 03445 20/05/2015 S.C. BRISE GROUP S.R.L. Brise

29 M 2015 03446 20/05/2015 S.C. DARO INTERNATIONAL
S.R.L.

KIDIX

30 M 2015 03447 20/05/2015 CUTULESCU VIVI GABRIEL MATRIX GYM FITNESS

31 M 2015 03448 20/05/2015 CABINET MEDICINA
ALTERNATIVA DR. FELICIA
OPREA

Cabinet medicina alternativa
Floare de Lotus

32 M 2015 03449 20/05/2015 NICOLAE ANDREEA
GEORGIANA

MINK LASH
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(210) M 2015 02095
(151) 20/05/2015
(732) TIBERIU MARGHESCU, Com.

Chiajna str. Daliei nr. 8, judeÛul
Ilfov, , SAT ROÔU ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:261325;  

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

41 Organizarea de spectacole,
evenimente cu muzic| electronic|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03361
(151) 20/05/2015
(732) S.C. AASOFT BIT ENTERPRISE

S.R.L., Str. M. Eminescu nr. 112,
JudeÛul ConstanÛa, , VALUL LUI
TRAIAN ROMANIA 

(540)

BILLPRO
(591) Culori revendicate:roÕu, negru, gri

închis, gri deschis, alb
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270503;

270510; 290114;  

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

42 Programare computerizat|; duplicarea
programelor de computer; consultanÛ| de
software computerizat; design de software
pentru computer; instalare de software
pen t ru  compute r ;  mentenan Ûa
software-urilor de computer; actualizarea
software-urilor de computer. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03394
(151) 20/05/2015
(732) S.C. BENKO-BORVIZ S.R.L., Str.

Zona Benko Borviz nr. 1, JudeÛul
Covasna, 527166, ARCUS
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc.
B, ap. 9, judeÛul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

Ap| terapeutic| REGINA
Benko gyogyviz

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;

250110; 290112;  
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Ap| mineral| medicinal|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03443
(151) 20/05/2015
(732) ÎI ANA CIOBANU, PiaÛa Mic| nr.

10/2, JudeÛul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Prim|verii nr. 17,
JudeÛul Sibiu LOCALITATEA
SURA MARE

(540)

A ana ciobanu, MAISON DE
BEAUTÉ
  
(531) Clasificare Viena:050320; 051304;

270501; 270524;  

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

3 Produse cosmetice.
35 Regruparea în avantajul terÛilor a
produselor Õi serviciilor din clasa 3 Õi 44
(cu excepÛia transportului lor) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le

cumpere comod; publicitate; servicii de
import-export pentru produsele Õi
serviciile din clasa 3 Õi 44.
44 Servicii de igien| Õi frumuseÛe pentru
oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03444
(151) 20/05/2015
(732) S.C. GERMAN MARKET S.R.L.,

Str. DâmboviÛei, nr. 41, bl. D8, sc.
2, ap. 21, Jud. Cluj, 400584,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

GERMAN SHOP
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:

35 ComerÛ Õi servicii de informare a
consumatorilor; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achizitioneze;
servicii de vânzare cu am|nuntul sau
en-gros, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; furnizarea de bunuri Õi
servicii a unei pieÛe on-line pentru
cump|r|tori Õi vânz|tori; administrarea
afacerilor Õi servicii asociate magazinelor
de comerÛ cu am|nuntul sau en-gros;
gestiunea afacerilor de comerÛ cu
am|nuntul sau en-gros pentru terÛi;
servicii de comerÛ cu am|nuntul sau
en-gros; servicii de comerÛ electronic, Õi
anume furnizarea de informaÛii despre
produse prin reÛele de telecomunicaÛii în
scopuri publicitare Õi de vânzare;
prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru
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vânzarea cu am|nuntul sau en-gros;
servicii de amenajare vitrine Õi produse
pentru magazinele de vânzare cu
am|nuntul sau en-gros; servicii de centre
comerciale cu comercializare cu
am|nuntul sau en-gros în legatur| cu
vânzarea alimentelor, mânc|rurilor,
b|uturi alcoolice Õi nealcoolice, articole
pentru magazinele de mânc|ruri
s|n| t oase ,  p roduse  san i ta re ,
farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri Õi
ustensile pentru uz casnic Õi pentru
buc|t|rie, produse Õi preparate pentru
sp|lat Õi cur|Ûat, articole pentru
magazinele de fierarie Õi menaj precum Õi
de aparatura hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de
gr|din|, accesorii de maÕini, biciclete,
motociclete, mobil|, articole de camping,
computere, software de computere,
echipament Õi aparatur| electroni| pentru
consumatori, aplicaÛii electrice Õi aplicaÛii
electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii multimedia,
echipamente de telecomunicaÛie, juc|rii,
articole de leg|torie Õi materiale
imprimate, furnituri pentru birou, furnituri
pentru meserii, decorare, furnituri pentru
scoal| Õi decoraÛiuni, produse din tutun,
îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte Õi accesorii,
textile pentru menaj, articole de mercerie,
galanterie, accesorii pentru c|l|torii,
articole pentru scopuri de recreere,
echipamente pentru sport Õi fitness,
furnituri pentru animale, aparate
fotografice, articole fotografice Õi
echipament fotografic, bijuterii Õi ceasuri;
publicitate; publicitate pentru terÛi pe
internet;  gest ionarea afaceri lor
comerciale; administrarea afacerilor;
lucr|ri de birou; servicii asociate
magazinelor de vânz|ri cu am|nuntul sau

en-gros; servicii asociate vânz|rii cu
am|nuntul sau en-gros prin intermediul
unei reÛele computerizate; comenzi
on-line, precum Õi vânz|ri on-line en-gros
sau cu am|nuntul; servicii privind
prezentarea general| a m|rfurilor Õi
produselor terÛilor; r|spândirea publicit|Ûii
prin intermediul reÛelelor electronice de
comunicaÛii on-line; asigurarea unei baze
de date cuprinzând produse Õi servicii
oferite de terÛi ce poate fi cercetat|
on-line; asigurarea unui ghid de comenzi
on-line, pentru localizarea, organizarea Õi
prezentarea produselor Õi serviciilor
terÛilor on-line; asigurarea unei variet|Ûi
mari de informaÛii de interes general prin
intermediul reÛelelor computerizate;
organizarea Õi servicii privind vânz|rile la
licitatie; o adunare a produselor terÛilor
pentru scopuri de prezentare, cumparare
Õi vânzare; prezentarea produselor pe
med i i  de  comun ica re  pen t ru
comercializare cu am|nuntul sau en-gros;
consiliere Õi informare comercial| Õi de
afaceri; promovarea vânz|rilor pentru alÛii;
organizarea de expoziÛii cu scopuri
comerciale Õi de publicitate; organizarea
de târguri cu scopuri comerciale Õi de
publicitate; studii de marketing Õi analiza
pieÛii, cercet|ri de marketing; relaÛii
publice; organizarea de tranzacÛii
comerciale pentru alÛii Õi în contextul
comerÛului electronic; publicarea de
materiale imprimate Õi în format electronic
pentru scopuri de publicitate; dezvoltarea
m|surilor de reÛinere a clienÛilor sub
aspect de publicitate Õi de marketing;
lucr|ri de birou Õi de publicitate pentru
programele de reÛinere a clienÛilor;
distribuire de materiale publicitare;
mediere comercial| Õi contacte de afaceri,
inclusiv on-line; publicitate prin poÕt|
direct| (broÕuri, fluturaÕe, imprimate,
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eÕantioane); servicii de primire a
comenzii, servicii de facturare în contextul
comerÛului electronic Õi aranjarea de
contracte pentru cump|rarea Õi vânzarea
produselor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03445
(151) 20/05/2015
(732) S.C. BRISE GROUP S.R.L., Str.

Str|jerului nr. 24, JudeÛul
ConstanÛa, , CONSTANÚA
ROMANIA 

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

(540)

Brise

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

290112;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ÕtiinÛelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii Õi silviculturii; r|Õini artificiale
în stare brut|, materiale plastice în stare
brut|; îngr|Õ|minte pentru p|mânt;
compoziÛii extinctoare; preparate c|lire Õi

sudura metalelor; produse chimice
destinate conserv|rii alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de
lipit) destinaÛi/e industriei.
4 Uleiuri Õi gr|simi industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorbÛia, umezirea Õi
compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzin| pentru motoare) Õi
substanÛe pentru iluminat; lumân|ri Õi fitile
pentru iluminat. 
5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice de uz
medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman Õi pentru animale, plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide. 
31 Cereale Õi produse agricole, horticole
Õi forestiere, necuprinse în alte clase;
animale vii; fructe Õi legume proaspete;
seminÛe, plante Õi flori naturale; animale
pentru animale; malÛ. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
marfurilor, organizarea de c|l|torii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi de îngrijire a
frumuseÛii pentru oameni sau animale;
servicii de agricultur|, horticultur| Õi de
silvicultur|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03418
(151) 20/05/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii

nr. 124, judeÛul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

EsenÛialul Românesc -
despre pacienÛi autentici,
medici reali Õi... DIUREX

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

5 Produse farmaceutice Õi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice
pentru medicin|; substanÛe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi Õi
materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor d|un|toare;
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acÛiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03419
(151) 20/05/2015
(732) STATNÎI IGOR, Str. Rallet Dimitrie

33, sector 3, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aram| nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6,
ap. 117, sector 2 BUCUREÔTI

(540)

euroglass
  
(531) Clasificare Viena:180123; 260113;

270315;  

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

35 Regruparea în avantajul terÛilor a
geamurilor auto (cu excepÛia transportului
lor) permiÛând consumatorilor s| le vad|
Õi s| le cumpere comod.
37 Servicii de montaj pentru geamuri
auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03420
(151) 20/05/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,

Str. Ôtirbei Vod| nr. 36, et. 2,
biroul A, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Q10MAX
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03421
(151) 20/05/2015
(732) ASOCIATIA DOUZELAGE SIRET,

Str. Mihai Teliman nr. 2, ap. 6,
judeÛul Suceava, , SIRET
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L{  A N G H E L
LUMINIÚA DOINA, Str. GherghiÛei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector
2, OP 11 BUCUREÔTI

(540)

DOUZELAGE SIRET

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
roÕu, galben

  (531) Clasificare Viena:011108; 020723;
270501; 290114;  

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

35 Organizare de evenimente, expoziÛii,
târguri Õi spectacole, promoÛionale Õi
publicitare; coordonare, preg|tire Õi
organizare de expoziÛii Õi târguri; servicii
de vânzare cu ridicata în leg|tur| cu
materiale de art|; servicii de vânzare cu
ridicata în leg|tur| cu lucr|ri de art|;
promovare (publicitate) de concerte;
consiliere pentru clienÛi (informaÛii
comerciale); asistenÛ| în managementul
afacerilor; consultanÛ| profesional| în
afaceri; informaÛii de afaceri; administrare
comercial| a licenÛierii produselor Õi
serviciilor pentru alte companii; agenÛii
pentru informaÛii comerciale; prezentarea
produselor în medii de comunicare;
distribuirea materialelor publicitare;
publicitate online pe o reÛea de computer;
adunarea împreun| a unor bunuri oferite
altora spre vânzare, cu posibilitatea unor
vizion|ri convenabile a acestora de c|tre
client; prezentarea produselor Õi serviciilor
prin orice mijloace de comunicare;
prezentarea produselor Õi serviciilor prin
orice mijloace de desfacere; servicii de
intermediere comercial| între clienÛi Õi
prestatorii de servicii Õi produc|torii de
bunuri Õi Õi comunicare între aceÕtia.
41 Activit|Ûi culturale; servicii culturale;
activit|Ûi sportive Õi culturale; furnizare de
activit|Ûi culturale; organizarea de
spectacole culturale; ateliere organizate în
scopuri culturale; realizare de expoziÛii cu
scopuri culturale; organizare de expoziÛii
în scopuri culturale; organizare de
prezent|ri în scopuri culturale; activit|Ûi de
divertisment, sportive Õi culturale;
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organizare de festivit|Ûi în scopuri
culturale; organizare de demonstraÛii în
scopuri culturale; organizarea de
festivaluri în scopuri culturale; organizarea
de congrese în scopuri culturale;
organizarea de evenimente culturale Õi
artistice; organizarea de spectacole în
scopuri culturale; organizare de
evenimente în scopuri culturale;
organizarea de competiÛii în scopuri
culturale; organizare de evenimente
sportive Õi culturale comunitare;
organizarea de seminarii în materie de
activit|Ûi culturale; organizare de
conferinÛe în materie de activit|Ûi culturale;
organizare de evenimente de divertisment
Õi evenimente culturale; organizarea de
expoziÛii în scopuri culturale sau
educative; expoziÛii (organizarea de
expoziÛii în scopuri culturale sau
educative); organizare de evenimente
recreative; organizare de evenimente
muzicale; organizare de evenimente
automobilistice; organizare de evenimente
pentru divertisment; organizare de
evenimente de ceremonie; publicare de
calendare de evenimente; organizare de
evenimente de recreere; organizare de
competiÛii sportive Õi evenimente sportive;
organizare de evenimente sportive Õi de
competiÛii sportive; organizare de
evenimente sportive, competiÛii Õi turnee
sportive; consultanÛ| în materie de
planificare de evenimente speciale;
rezervare de locuri pentru spectacole Õi
evenimente sportive; servicii de
achiziÛionare de bilete pentru evenimente
sportive; angajare de artiÕti scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare);
servicii de achiziÛionare de bilete pentru
evenimente de divertisment; servicii de
rezervare Õi vânzare de bilete pentru
evenimente; organizare de evenimente în

scop cultural, de divertisment Õi sportiv;
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment;
servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment;
expoziÛii de art|; expoziÛii la muzeu;
conferinÛe, expoziÛii Õi seminarii;
organizare de expoziÛii educaÛionale;
servicii de expoziÛii de art|; organizare de
expoziÛii pentru divertisment; organizare
de expoziÛii în scopuri educative;
organizarea de expoziÛii cu scopuri
educative; coordonare de expoziÛii în
scopuri recreative; organizare de expoziÛii
în scop educativ; coordonare de expoziÛii
cu scop educativ; realizare de expoziÛii cu
scopuri educative; orgzanizare de
expoziÛii cu scop educativ; coordonare de
expoziÛii în scopuri de divertisment;
desf|Õurare de expoziÛii în scop de
divertisment; organizare de expoziÛii în
scopuri de divertisment; organizare de
expoziÛii în scop de instruire; organizare Õi
preg|tire de expoziÛii în scopuri de
divertisment; închiriere de lucr|ri de art|;
servicii de galerii de art|; servicii
educative în arta picturii; cursuri în arta
meÕteÕug|reasc|, prin corespondenÛ|;
servicii de educaÛie referitoare la arta
culinar|; prezentare de concerte; concerte
muzicale pentru radio; prezentare de
concerte muzicale; concerte muzicale
pentru televiziune; divertisment de tipul
concertelor; rezervare de bilete la
concerte; concerte de muzic| în direct;
coordonare de concerte (organizare Õi
coordonare de concerte); organizare de
concerte de muzic| pop; concerte în
direct susÛinute de formaÛii muzicale;
servicii de rezervare de bilete pentru
concerte; agenÛii de rezervare de bilete
pentru concerte; servicii de divertisment
sub form| de reprezentaÛii tip concert;
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servicii de rezervare de bilete pentru
concerte Õi spectacole de teatru; servicii
de furnizare de divertisment sub form| de
concerte în direct.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03422
(151) 20/05/2015
(732) COMUNA VALEA DOFTANEI,

Calea Doftanei nr. 156, judeÛul
Prahova, , VALEA DOFTANEI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. LucreÛiu
P|tr|Õcanu nr. 2, sc.B, ap.2,
JudeÛul Bac|u BAC{U

(540)

FESTIVALUL CASCAVELEI
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03423
(151) 20/05/2015
(732) S.C. BRAICONF S.A., Str. Ôcolilor

nr. 53, judeÛul Br|ila, 810517,
BR{ILA ROMANIA 

(540)

PENTRU DOMNI DE TOATE
VÂRSTELE

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

18 Piele Õi imitaÛii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane Õi valize;
umbrele, umbrele de soare; bastoane;
bice Õi articole de Õel|rie.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03424
(151) 20/05/2015
(732) S.C. CLIMAVENTPRO S.R.L., Str.

Atelierelor nr. 31, judeÛul
ConstanÛa, 800700, CONSTANÚA
ROMANIA 

(540)

Climavent profesioniÕti în
instalaÛii

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu
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  (531) Clasificare Viena:011505; 270501;
270502; 290112;  

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

37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de
instalaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03425
(151) 20/05/2015
(732) S.C. GO TIME SOLUTIONS

S.R.L., Str. Sfânta Maria nr. 91, bl.
6, sc. A, et. 8, ap. 16, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) AGENÚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUAL{ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4,
sector 4 BUCURESTI

(540)

TANGO.RO

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;

270519;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de comerÛ electronic Õi anume
furnizarea de informaÛii despre produse
prin reÛele electronice în scopuri
publicitare Õi de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03426
(151) 20/05/2015
(732) S . C .  M E D U S A  H O T E L

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Jandarmeriei nr. 14, parter, bl.
B17, ap. 4, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) AGENÚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUAL{ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4,
sector 4 BUCURESTI

(540)

EXPERIENCE BUCHAREST

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

35 Servicii de publicitate privind industria
turismului, inclusiv prin intermediul
website-urilor.
39 Servicii de vizitare a obiectivelor
turistice; ghid turistic Õi excursii;
organizarea de circuite turistice; servicii
de ghid turistic; organizarea de tururi ale
oraÕelor.
41 Divertisment.
42 Crearea Õi întreÛinerea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03446
(151) 20/05/2015
(732) S.C. DARO INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Valea Lung| nr. 11, bl.
22, sc. 8, et. 2, ap. 115, sector 6, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

KIDIX

(591) Culori revendicate:negru, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020523; 040505;

040521; 270502; 270503; 270508;
290113;  

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase;
tip|rituri; articole de leg|torie; fotografii;
papet|rie; adezivi pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilierului); material didactic
sau pentru înv|Û|mânt (cu excepÛia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj.
38 TelecomunicaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03435
(151) 20/05/2015
(732) S.C. KRAFTMANN FARMA VET

S.R.L., Str. Mr. Atanase Ionescu
nr. 37, sector 2, 021841,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

farapurici.ro
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03436
(151) 20/05/2015
(732) S.C. MEDIA CITY S.R.L., B-dul

Unirii nr.27, sc.2, et.5, ap.38,
sector 4, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

PALADIN RESIDENCE

(300) Prioritate invocat|:
 OP/08.04.2015/15/05/2015/RO
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03437
(151) 20/05/2015
(732) S.C. GERMAN MARKET S.R.L.,

Str. DâmboviÛei, nr. 41, bl. D8, sc.
2, ap. 21, Jud. Cluj, 400584,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

produse nemÛeÕti la preÛuri
româneÕti

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

35 ComerÛ Õi servicii de informare a
consumatorilor; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze;
servicii de vânzare cu am|nuntul sau
en-gros, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; furnizarea de bunuri Õi
servicii a unei pieÛe on-line pentru
cump|r|tori Õi vânz|tori; administrarea
afacerilor Õi servicii asociate magazinelor
de comerÛ cu am|nuntul sau en-gros;
gestiunea afacerilor de comerÛ cu
am|nuntul sau en-gros pentru terÛi;
servicii de comerÛ cu am|nuntul sau
en-gros; servicii de comerÛ electronic, Õi
anume furnizarea de informaÛii despre
produse prin reÛele de telecomunicaÛii în
scopuri publicitare Õi de vânzare;
prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu am|nuntul sau en-gros;
servicii de amenajare vitrine Õi produse
pentru magazinele de vânzare cu

am|nuntul sau en-gros; servicii de centre
comerciale cu comercializare cu
am|nuntul sau en-gros în leg|tur| cu
vânzarea alimentelor, mânc|rurilor,
b|uturi alcoolice Õi nealcoolice, articole
pentru magazinele de mânc|ruri
s|n| t oase ,  p roduse  san i ta re ,
farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri Õi
ustensile pentru uz casnic Õi pentru
buc|t|rie, produse Õi preparate pentru
sp|lat Õi cur|Ûat, articole pentru
magazinele de fier|rie Õi menaj precum Õi
de aparatur| hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de
gr|din|, accesorii de maÕini, biciclete,
motociclete, mobil|, articole de camping,
computere, software de computere,
echipament Õi aparatur| electronic|
pentru consumatori, aplicaÛii electrice Õi
aplicaÛii electrice pentru menaj,
echipament multimedia, accesorii
m u l t i m e d i a ,  e c h i p a m e n t e  d e
telecomunicaÛie, juc|rii, articole de
leg|torie Õi materiale imprimate, furnituri
pentru birou, furnituri pentru meserii,
decorare, furnituri pentru Õcoal| Õi
decoraÛ iuni, produse din tutun,
îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte Õi accesorii,
textile pentru menaj, articole de mercerie,
galanterie, accesorii pentru c|l|torii,
articole pentru scopuri de recreere,
echipamente pentru sport Õi fitness,
furnituri pentru animale, aparate
fotografice, articole fotografice Õi
echipament fotografic, bijuterii Õi ceasuri;
publicitate; publicitate pentru terÛi pe
internet;  gest ionarea afaceri lor
comerciale; administrarea afacerilor;
lucr|ri de birou; servicii asociate
magazinelor de vânz|ri cu am|nuntul sau
en-gros; servicii asociate vânz|rii cu
am|nuntul sau en-gros prin intermediul
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unei reÛele computerizate; comenzi
on-line, precum Õi vânz|ri on-line en-gros
sau cu am|nuntul; servicii privind
prezentarea general| a m|rfurilor Õi
produselor terÛilor; r|spândirea publicit|Ûii
prin intermediul reÛelelor electronice de
comunicatii on-line; asigurarea unei baze
de date cuprinzând produse Õi servicii
oferite de terÛi ce poate fi cercetat|
on-line; asigurarea unui ghid de comenzi
on-line, pentru localizarea, organizarea Õi
prezentarea produselor Õi serviciilor
terÛilor on-line; asigurarea unei variet|Ûi
mari de informaÛii de interes general prin
intermediul reÛelelor computerizate;
organizarea Õi servicii privind vânz|rile la
licitaÛie; o adunare a produselor terÛilor
pentru scopuri de prezentare, cump|rare
Õi vânzare; prezentarea produselor pe
med i i  de  comun ica re  pen t ru
comercializare cu am|nuntul sau en-gros;
consiliere Õi informare comercial| Õi de
afaceri; promovarea vânz|rilor pentru altii;
organizarea de expoziÛii cu scopuri
comerciale Õi de publicitate; organizarea
de târguri cu scopuri comerciale Õi de
publicitate; studii de marketing Õi analiz|
pieÛii, cercet|ri de marketing; relaÛii
publice; organizarea de tranzacÛii
comerciale pentru altii Õi în contextul
comerÛului electronic; publicarea de
materiale imprimate Õi în format electronic
pentru scopuri de publicitate; dezvoltarea
m|surilor de reÛinere a clienÛilor sub
aspect de publicitate Õi de marketing;
lucr|ri de birou Õi de publicitate pentru
programele de reÛinere a clienÛilor;
distribuire de materiale publicitare;
mediere comercial| Õi contacte de afaceri,
inclusiv on-line; publicitate prin poÕt|
direct| (broÕuri, fluturaÕe, imprimate,
esantioane); servicii de primire a
comenzii, servicii de facturare în contextul

comerÛului electronic Õi aranjarea de
contracte pentru cump|rarea Õi vânzarea
produselor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03438
(151) 20/05/2015
(732) CHIRIAC VIRGIL SORIN, Bd.

Lacul Tei nr. 113, bl. 6B, sc. 2, ap.
40, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

VOK

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

270517;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
de carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri; compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate;uleiuri Õi gr|simi comestibile. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03439
(151) 20/05/2015
(732) ASOCIATIA ZEPPELIN, Str.

Constantin Dissescu nr. 13, sector
1 ,  011087 ,  BUCUREÔT I
ROMANIA 

(540)

Halele carol
  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03440
(151) 20/05/2015
(732) S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.,

Bd. Iuliu Maniu nr. 616, corp B, etaj
4, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Nano by SOCAR

(591) Culori revendicate:albastru
(pantone 299C), verde (pantone
369C), mov (pantone 268C),
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050313; 260422;

261113; 270508; 290115;  

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

4 Uleiuri Õi unsori industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorÛia, umezirea Õi
legarea prafului; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) Õi materiale
pentru iluminat; lumân|ri Õi fitiluri. 
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitare a
m|rfurilor, organizare de c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03441
(151) 20/05/2015
(732) S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.,

Bd. Iuliu Maniu nr. 616, corp B, etaj
4, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

SOCAR

(591) Culori revendicate:albastru
(pantone 299C), verde (pantone
369C), roÕu (pantone 185C), negru

  
(531) Clasificare Viena:050313; 261113;

270502; 290114;  

(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
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4 Uleiuri Õi unsori industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorÛia, umezirea Õi
legarea prafului; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) Õi materiale
pentru iluminat; lumân|ri Õi fitiluri. 
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare le c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03442
(151) 20/05/2015
(732) S.C. GERMAN MARKET S.R.L.,

Str. DâmboviÛei, nr. 41, bl. D8, sc.
2, ap. 21, Jud. Cluj, 400584,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

GERMAN MARKET

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

35 ComerÛ Õi servicii de informare a
consumatorilor; strângerea la un loc, în
beneficiul terÛilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienÛilor s| le vad| Õi s| le achiziÛioneze;
servicii de vânzare cu am|nuntul sau
en-gros, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; furnizarea de bunuri Õi
servicii a unei pieÛe on-line pentru
cump|r|tori Õi vânz|tori; administrarea
afacerilor Õi servicii asociate magazinelor
de comerÛ cu am|nuntul sau en-gros;
gestiunea afacerilor de comerÛ cu
am|nuntul sau en-gros pentru terÛi;
servicii de comerÛ cu am|nuntul sau
en-gros; servicii de comerÛ electronic, Õi

anume furnizarea de informaÛii despre
produse prin reÛele de telecomunicaÛii în
scopuri publicitare Õi de vânzare;
prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu am|nuntul sau en-gros; servicii de
amenajare vitrine Õi produse pentru
magazinele de vânzare cu am|nuntul sau
en-gros; servicii de centre comerciale cu
comercializare cu am|nuntul sau en-gros
în leg|tur| cu vânzarea alimentelor,
mânc|rurilor, b|uturi alcoolice Õi
nealcoolice, articole pentru magazinele de
mânc|ruri s|n|toase, produse sanitare,
farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri Õi
ustensile pentru uz casnic Õi pentru
buc|t|rie, produse Õi preparate pentru
sp|lat Õi cur|Ûat, articole pentru
magazinele de fier|rie Õi menaj precum Õi
de aparatur| hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de
gr|din|, accesorii de maÕini, biciclete,
motociclete, mobil|, articole de camping,
computere, software de computere,
echipament Õi aparatur| electronic|
pentru consumatori, aplicaÛii electrice Õi
aplicaÛii electrice pentru menaj,
echipament multimedia, accesorii
m u l t i m e d i a ,  e c h i p a m e n t e  d e
telecomunicaÛie, juc|rii, articole de
leg|torie Õi materiale imprimate, furnituri
pentru birou, furnituri pentru meserii,
decorare, furnituri pentru Õcoal| Õi
decoraÛ iuni, produse din tutun,
îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte Õi accesorii,
textile pentru menaj, articole de mercerie,
galanterie, accesorii pentru c|l|torii,
articole pentru scopuri de recreere,
echipamente pentru sport Õi fitness,
furnituri pentru animale, aparate
fotografice, articole fotografice Õi
echipament fotografic, bijuterii Õi ceasuri;
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publicitate; publicitate pentru terÛi pe
internet;  gest ionarea afaceri lor
comerciale; administrarea afacerilor;
lucr|ri de birou; servicii asociate
magazinelor de vânz|ri cu am|nuntul sau
en-gros; servicii asociate vânz|rii cu
am|nuntul sau en-gros prin intermediul
unei reÛele computerizate; comenzi
on-line, precum Õi vânz|ri on-line en-gros
sau cu am|nuntul; servicii privind
prezentarea general| a m|rfurilor Õi
produselor terÛilor; r|spândirea publicit|Ûii
prin intermediul reÛelelor electronice de
comunicatii on-line; asigurarea unei baze
de date cuprinzând produse Õi servicii
oferite de terÛi ce poate fi cercetat|
on-line; asigurarea unui ghid de comenzi
on-line, pentru localizarea, organizarea Õi
prezentarea produselor Õi serviciilor
terÛilor on-line; asigurarea unei variet|Ûi
mari de informaÛii de interes general prin
intermediul reÛelelor computerizate;
organizarea Õi servicii privind vânz|rile la
licitaÛie; o adunare a produselor terÛilor
pentru scopuri de prezentare, cump|rare
Õi vânzare; prezentarea produselor pe
med i i  de  comun ica re  pen t ru
comercializare cu am|nuntul sau en-gros;
consiliere Õi informare comercial| Õi de
afaceri; promovarea vânz|rilor pentru altii;
organizarea de expoziÛii cu scopuri
comerciale Õi de publicitate; organizarea
de târguri cu scopuri comerciale Õi de
publicitate; studii de marketing Õi analiz|
pieÛii, cercet|ri de marketing; relaÛii
publice; organizarea de tranzacÛii
comerciale pentru altii Õi în contextul
comerÛului electronic; publicarea de
materiale imprimate Õi în format electronic
pentru scopuri de publicitate; dezvoltarea
m|surilor de reÛinere a clienÛilor sub
aspect de publicitate Õi de marketing;
lucr|ri de birou Õi de publicitate pentru

programele de reÛinere a clienÛilor;
distribuire de materiale publicitare;
mediere comercial| Õi contacte de afaceri,
inclusiv on-line; publicitate prin poÕt|
direct| (broÕuri, fluturaÕe, imprimate,
esantioane); servicii de primire a
comenzii, servicii de facturare în contextul
comerÛului electronic Õi aranjarea de
contracte pentru cump|rarea Õi vânzarea
produselor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03447
(151) 20/05/2015
(732) CUTULESCU VIVI GABRIEL, Str.

Constructorilor nr. 2, bl. 2, sc. D,
ap. 63.P, sector 6, 060507,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

MATRIX GYM FITNESS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03448
(151) 20/05/2015
(732) C A B I N E T  M E D I C I N A

ALTERNATIVA DR. FELICIA
OPREA, Bdul. Ion Mihalache nr.
315, ap. 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Cabinet medicina alternativa
Floare de Lotus
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03430
(151) 20/05/2015
(732) ASOCIATIA JUDETEANA DE

FOTBAL GALATI, Str. Nicolae
B|lcescu, nr. 1, et. 3, camera 306,
Jud. GalaÛi, , GALAÚI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA JUDETEANA DE
FOTBAL GALATI

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03431
(151) 20/05/2015
(732) S.C. PERSONAL SHAPE S.R.L.,

Str. Sabinelor nr. 98, et. 6, ap. 42,
sector 5, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

3DMUSCLE

(591) Culori revendicate:galben, gri,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270512;

270519; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice Õide uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanÛe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinÛilor Õi pentru amprente
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea d|un|toarelor, fungicide,
ierbicide.
25 Articole de îmbr|caminte Õi
înc|lÛ|minte, articole pentru acoperirea
capului.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cerei Mărci depuse în 20.05.2015

19

activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei, ca Õi cercetarea Õi proiectarea
aferente; servicii de analiz| Õi cercetare
industrial|; proiectare Õi dezvoltare
hardware Õi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03449
(151) 20/05/2015
(732) N I C O L A E  A N D R E E A

GEORGIANA, Str. Redea nr. 49,
sector 1, 013542, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

MINK LASH

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

3 Gene false; adezivi pentru fixarea
genelor false.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03432
(151) 20/05/2015
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Bd.

Unirii nr. 15, bl. B3, Birourile 8, 9,
10, sector 4, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA CIVIL{

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tip|rituri,
articole de leg|torie, fotografii, papet|rie,
adezivi pentru papet|rie sau menaj,
materiale pentru artiÕti, pensule, maÕini de
scris Õi articole de birou, (cu excepÛia
mobilierului), material didactic sau pentru
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere
tipografice, forme de tipar.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
38 TelecomunicaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi
tehnologiei precum cercetarea Õi
proiectarea aferent|; servicii de analiz| Õi
cercetare industrial|; proiectare Õi
dezvoltare hardware Õi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecÛia bunurilor Õi persoanelor;
servicii personale Õi sociale oferite de terÛi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03433
(151) 20/05/2015
(732) S.C. LOGITRADE S.R.L., Str.

Zborului nr. 8, sc. A, etaj 7, ap. 26,
judeÛul TimiÕ, , TIMIÔOARA
ROMANIA 

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

(540)

VERDINI

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black), verde (pantone green C)

  

(531) Clasificare Viena:260305; 260418;
270507; 270524; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 03434
(151) 20/05/2015
(732) GROSU DANIEL CLAUDIU, Str.

MoruzeÕtilor nr. 46, sector 5, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

CLAUDIU DANIEL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


