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Cereri M|rci publicate în data de 28/04/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014 07700 21/04/2015 S.C. MAP MASINI AGRICOLE

PERFORMANTE S.R.L.
MAP MASINI AGRICOLE
PERFORMANTE

2 M 2015 01793 21/04/2015 MUSETESCU BOGDAN-IOAN TheSmile

3 M 2015 02093 21/04/2015 MUÔAT LAURA

4 M 2015 02543 21/04/2015 S.C. FARMEC S.A. GEROVITAL H3 Prof. Dr. A.
Aslan

5 M 2015 02671 21/04/2015 BUTA IOAN-BOGDAN U UNTOLD

6 M 2015 02673 21/04/2015 FUNDATIA TUDOR - MONICA SI
LIVIU TUDOR

ROMÂNIA ÎNFLOREÔTE

7 M 2015 02674 21/04/2015 CRISTESCU TUDOR - FILIP soup up!

8 M 2015 02675 21/04/2015 MOTRUC ALINA VERONICA OMINI CLINIC

9 M 2015 02676 21/04/2015 S.C. EURO TAXI IASI S.R.L. EURO taxi

10 M 2015 02677 21/04/2015 APETREI R{ZVAN
DINU EDUARD

CORUL REGAL

11 M 2015 02678 21/04/2015 S.C. ROMPAMEX S.R.L. naturescu.ro

12 M 2015 02679 21/04/2015 S.C. ELDIMARC S.R.L. ELDIMARC CARMANGERIE
MACELARIE

13 M 2015 02680 21/04/2015 S.C. ROMPAMEX S.R.L. naturaplant.ro

14 M 2015 02681 21/04/2015 PL{CINTESCU RADU-ÔTEFAN
PL{CINTESCU ANA-MARIA

uzina de carte

15 M 2015 02682 21/04/2015 PL{CINTESCU RADU-ÔTEFAN
PL{CINTESCU ANA-MARIA

EDITURA acuma

16 M 2015 02683 21/04/2015 S.C. OÚEL INOX GROUP S.R.L. OTEL INOX GROUP

17 M 2015 02684 21/04/2015 S.C. ATLAS APLIANCE
SOLUTIONS S.R.L.

MERA RESORT

18 M 2015 02685 21/04/2015 OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. MOGI
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19 M 2015 02686 21/04/2015 OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. MOGY

20 M 2015 02687 21/04/2015 OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. MOJI

21 M 2015 02688 21/04/2015 OPEN MEDIA NETWORK S.R.L. MOJY

22 M 2015 02689 21/04/2015 MATOKO NATHANAELLE AGNES GIULIA FRANCESCA

23 M 2015 02690 21/04/2015 WEST INVEST S.R.L. BOCI

24 M 2015 02691 21/04/2015 ASOCIATIA AOPA ROMANIA AOPA ROMÂNIA

25 M 2015 02692 21/04/2015 ANDOR LASZLO Krepto

26 M 2015 02693 21/04/2015 MURESAN SERGIU ROMEO SELFIECALENDAR

27 M 2015 02694 21/04/2015 CREDIUS IFN S.A. PunguÛa Credius

28 M 2015 02695 21/04/2015 S.C. CONTEXPERT TRAINING
S.R.L.

TEAMLAND

29 M 2015 02696 21/04/2015 S.C. B & B COLLECTION S.R.L. I LOVE KENDRA BEAUTY
COSMETICS

30 M 2015 02698 21/04/2015 S.C. ALEXANDRION GRUP
ROMANIA S.R.L.

KRESKOVA lemon

31 M 2015 02699 21/04/2015 CASA DE VINURI ÔTEF{NEÔTI
S.R.L.

Marcea

32 M 2015 02700 21/04/2015 CASA DE VINURI ÔTEF{NEÔTI
S.R.L.

Sumedru

33 M 2015 02701 21/04/2015 S.C. B & B COLLECTION S.R.L. I LOVE KENDRA MAKE UP

34 M 2015 02702 21/04/2015 S.C. B & B COLLECTION S.R.L. KULTHO

35 M 2015 02703 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. NAPOLACT BIO

36 M 2015 02704 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. NAPOLACT BIO

37 M 2015 02705 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. pur Õi simplu

38 M 2015 02706 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. NUMA'BUN
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39 M 2015 02707 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. MONTANA

40 M 2015 02708 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. GOSPODAR

41 M 2015 02709 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. PRIMA

42 M 2015 02710 21/04/2015 S.C. NAPOLACT S.A. ZDRAVAN

43 M 2015 02711 21/04/2015 FRIESLAND BRANDS B.V. DOTS BOOM

44 M 2015 02712 21/04/2015 RADUCANU ALEXANDRU AIRLINE 33
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(210) M 2014 07700
(151) 21/04/2015
(732) S.C. MAP MASINI AGRICOLE

PERFORMANTE S.R.L., Str.
Oxigenului nr. 2C, Comuna Cernica,
judeţul Ilfov, 077035, CALDARARU
ROMANIA 

(540)

MAP MASINI AGRICOLE
PERFORMANTE

(591) Culori revendicate:roşu, gri
 (531) Clasificare Viena:270502; 270508;

290112;  

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

7 Maşini şi utilaje agricole.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01793
(151) 21/04/2015
(732) MUSETESCU BOGDAN-IOAN,

Str. Victoriei nr. 28, bl. Union, sc. A,
et. 1, ap. 14, Judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

TheSmile

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri

 (531) Clasificare Viena:020908; 270302;
270508; 290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultun şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02093
(151) 21/04/2015
(732) MUŞAT LAURA, Str. Herăstrău nr.

13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:160303; 160305;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Managementul afacerilor şi consultanţă de
organizare, asistenţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru
artişti, managementul afacerilor sportivilor,
consultanţă pentru organizarea afacerii,
compilarea informaţiilor în baze de data
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computerizate, compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
agenţii de locuri de muncă, management
computerizat al fişierelor, consultanţă de
management al personalului, publicitate
online pe o reţea de computere, consultanţă în
domeniul managementului personalului,
recrutarea personalului, testare psihologică
pentru selectarea personalului, personal de
recrutare, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02543
(151) 21/04/2015
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan

(531) Clasificare Viena:270502; 270513;
270711;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02671
(151) 21/04/2015
(732) BUTA IOAN-BOGDAN, Str. Colinei

nr. 26, bl. A1, ap. U16, Judeţul Cluj,
400520, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

U UNTOLD
  
(531) Clasificare Viena:200507; 210125;

270502; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Materiale înregistrate; fonturi de imprimare
care pot fi descărcate prin intermediul
tranamisiei electronice; înregistrări muzicale;
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benzi muzicale; fişiere de muzică
descărcabile; CD-uri cu muzică; înregistrări
de clipuri muzicale; serii de înregistrări
audio-muzicale; benzi audio pre-înregistrate
cu muzică; înregistrări muzicale sub formă de
discuri; înregistrări muzicale audio care pot fi
descărcate; muzică digitală care poate fi
descărcată de pe Internet; muzică digitală
descărcată de pe site-uri de Internet cu
MP3-uri; muzică digitabilă descarcabilă
dintr-o bază de date de calculator sau de pe
Internet.
16 Produse de imprimerie (afişe publicitare,
afişe tipărite pe hârtie), fotografii; publicaţii
periodice tipărite în domeniul turismului;
materiale plastice pentru ambalaj.
32 Băuturi nealcoolice care conţin sucuri de
fructe; sucuri carbo-gazoase; băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe; bere;
apă minerală; apă plată.
35 Servicii de promovare a producătorilor
muzicali şi artistici, interpreţi vocali sau
instrumentişti, disk-jockey; servicii de
publicitate privind industria turismului;
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale; lipirea
de afişe publicitare; servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare; comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio-TV (programe şi generice radioTV);
producţie de programe radio şi TV; difuzare
de muzică; transmitere de muzică digitală prin
mijloace de telecomunicaţii; furnizarea
accesului la pagini web cu muzică digitală de
pe Internet; furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe Internet.
39 Servicii de rezervare de bilete de avion;
servicii de rezervare pentru călătorii cu
avionul.
41 Organizare de spectacole, servicii de
impresariat; rezervare de locuri pentru

spectacole; închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale;
cluburi de divertisment sau educaţie;
producţie de muzică; închiriere de casete
audio cu muzică înregistrată; producţie de
videoclip-uri muzicale; producţie de
înregistrări muzicale; servicii de editare şi
înregistrare de muzică; servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale; concerte de muzică în
direct; spectacole de muzică în direct;
prezentare de concerte muzicale; organizare
de concursuri muzicale; servicii de festivaluri
muzicale; reprezentaţii de muzică live;
organizare de evenimente muzicale; publicare
de afişe şi reportaje (servicii prestate de
reporteri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02705
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

pur şi simplu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
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din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal);ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul predominant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02706
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NUMA'BUN

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt

ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal);ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul predominant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02707
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MONTANA

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal);ciocolată cu lapte
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(băutură, laptele fiind elementul predominant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02695
(151) 21/04/2015
(732) S.C. CONTEXPERT TRAINING

S.R.L., Str. Buzeşti nr. 75, et. 4, birou
B4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TEAMLAND

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

35 Administrarea resurselor umane şi servicii
de recrutare; asistenţă privind recrutarea şi
plasarea de personal; servicii de agenţie de
plasare pentru munca temporară; îndeplinirea
funcţiilor unui departament de resurse umane
pentru terţi.
41 Furnizare de cursuri de instruire; furnizare
de cursuri de formare; furnizare de cursuri de
pregătire; cursuri de dezvoltare personală;
instruire cu privire la dezvoltarea personală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02680
(151) 21/04/2015
(732) S.C. ROMPAMEX S.R.L., Bd.

Constantin Brâncoveanu nr. 14, bl.
B5, sc. 4, ap. 106, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

naturaplant.ro

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02708
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GOSPODAR

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal);ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul predominant).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02692
(151) 21/04/2015
(732) ANDOR LASZLO, Str. Cuza Vodă

nr. 19, et. 2, ap. 17, Jud. Bihor,
410101, ORADEA ROMANIA 

(540)

Krepto

(591) Culori revendicate:grena, alb
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie igienica; hârtie absorbantă; prosoape
de hârtie; batiste de hârtie; hârtie pentru
servetele; hârtie de bucătărie; serveţele din
hârtie; batistuţe de hârtie; hârtie de toaletă;
prosoape din hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02709
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PRIMA

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse

din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal);ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul predominant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02710
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ZDRAVAN

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
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frişcă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe bază de lapte; băuturi pe bază
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal);ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul predominant).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02696
(151) 21/04/2015
(732) S.C. B & B COLLECTION S.R.L.,

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

(540)

I LOVE KENDRA BEAUTY
COSMETICS

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

270515; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02674
(151) 21/04/2015
(732) CRISTESCU TUDOR - FILIP, Str.

Erou Pritopescu C-tin nr. 50D, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

soup up!

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02711
(151) 21/04/2015
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.,

S t a t i o n s p l e i n  4 ,  3 8 1 8 L E ,
AMERSFOORT NETHERLANDS 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DOTS BOOM

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
maro deschis, maro închis, portocaliu
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 (531) Clasificare Viena:080121; 270508;
290115;  

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

29 Produse lactate; cheag şi produse din
cheag; batoane (candy bar) pe bază de cheag;
deserturi făcute din produse lactate.
30 Produse de cofetărie; ciocolată şi produse
din ciocolată; batoane (candy bar).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02688
(151) 21/04/2015
(732) OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,

B-dul Ficusului nr. 44A, et. 4A, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOJY

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Administrare şi întreţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02712
(151) 21/04/2015
(732) RADUCANU ALEXANDRU, Str.

Câmpia Libertăţii, nr. 9, bl. PM62, sc.
2, et. 3, ap. 68, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

AIRLINE 33

 
(531) Clasificare Viena:020123; 260114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată şi/sau prin
intermediul unui site web specializat; servicii
de promovare şi de informare; managementul
şi gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, toate aceste servicii
furnizate în legătură cu transportul aerian;
lucrări de birou.
39 Servicii de transport aerian intern şi
internaţional de călători, de bagaje, de mărfuri
şi de poştă; asistenţă tehnică şi de zbor în
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domeniul transportului aerian; servicii de
închiriere de aeronave, motoare, echipamente,
instalaţii şi componente ale acestora; servicii
de transport auto intern şi internaţional de
persoane şi de mărfuri; servicii de depozitare
şi de distribuţie; servicii de consultanţă în
domeniul aviaţiei civile şi informaţii furnizate
on-line dintr-o bază de date de calculator sau
de pe internet, legate de manipularea,
distribuţia şi depozitarea mărfurilor, internă şi
externă; servicii de manipulare, alte activităţi
de curier (altele decât cele de poştă naţională);
organizarea şi efectuarea serviciilor handling
- pasageri, marfă, poştă şi tehnic pentru
aeronavele proprii sau altor operatori din tară
şi străinătate (informaţii); servicii referitoare
la activitatea de transport privind
decodificarea datelor înregistrate la bordul
aeronavelor proprii pentru aeronavele altor
operatori (servicii de turism); întocmirea
documentelor de transport; tranzacţii aeriene
pentru efectuarea transporturilor; servicii de
intermediere a închirierii şi de închiriere a
oricărui mijloc de transport.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02673
(151) 21/04/2015
(732) FUNDATIA TUDOR - MONICA SI

LIVIU TUDOR, Str. Pridvorului nr.
1, bl. 1A, parter, camera 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA ÎNFLOREŞTE

(591) Culori revendicate:verde, bleu,
portocaliu, galben, mov, roz

  
(531) Clasificare Viena:011711; 011725;

050501; 050503; 050522; 050523;
290115;  

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

31 Produse horticole, neincluse în alte clase;
plante şi flori naturale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02689
(151) 21/04/2015
(732) MATOKO NATHANAELLE

AGNES, Str. Năvodari, nr. 20, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GIULIA FRANCESCA

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02690
(151) 21/04/2015
(732) WEST INVEST S.R.L., Nr. 351, Jud.

Mureş, 547140, CEUAŞU DE
CÂMPIE ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr.39 /12, jud.Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

BOCI

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02691
(151) 21/04/2015
(732) ASOCIATIA AOPA ROMANIA,

Intrarea Grigore Alexandrescu nr. 10,
sector 2, 010628, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AOPA ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 240103;

240105; 240723; 270502; 290113;  

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

41 Servicii de educaţie; instruire a
personalului navigant în domeniul aeronautic
prin organizarea de cursuri, seminarii în
domeniu.
45 Servicii juridice, servicii de mediere,
servicii de arbitraj, cercetări juridice, servicii
privind litigiile, consiliere în domeniul
iniţiativelor legislative din domeniul
aeronautic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02693
(151) 21/04/2015
(732) MURESAN SERGIU ROMEO, Str.

George Bacovia, nr. 22, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

SELFIECALENDAR

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
violet, gri, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020125; 020324;

200505; 200507; 290115;  

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

42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02681
(151) 21/04/2015
(732) PLĂCINTESCU RADU-ŞTEFAN,

Drumul Funigeilor nr. 86, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PLĂCINTESCU ANA-MARIA, Str.
Chilia Veche nr. 4, bl. A9, sc. 5, et. 2,
ap. 67, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

uzina de carte

(591) Culori revendicate:verde deschis,
albastru

(531) Clasificare Viena:200701; 200702;
270502; 290112;  

(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; publicaţii
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imprimate; publicaţii tipărite; reproduceri
grafice; cărţi; publicaţii; reviste (publicaţie
periodică); aibume; almanahuri; invitaţii
(papetărie); atlase; broşuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02675
(151) 21/04/2015
(732) MOTRUC ALINA VERONICA, Str.

Fermei nr. 7A, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

OMINI CLINIC

(591) Culori revendicate:roz, alb
  
(531) Clasificare Viena:020723; 270502;

270509; 290112;  

(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii de inseminare
artificială; servicii de fertilizare în vitro;
servicii de terapie; asistenţă medicală; clinică
medicală; centru de sănătate; salon de
cosmetică; chirurgie plastică; servicii
veterinare; servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02682
(151) 21/04/2015
(732) PLĂCINTESCU RADU-ŞTEFAN,

Drumul Funigeilor nr. 86, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PLĂCINTESCU ANA-MARIA, Str.
Chilia Veche nr. 4, bl. A9, sc. 5, et. 2,
ap. 67, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

EDITURA acuma

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 180
U), mov
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(531) Clasificare Viena:270502; 270519;
290112;  

(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; publicaţii
imprimate; publicaţii tipărite; reproduceri
grafice; cărţi; publicaţii; reviste (publicaţie
periodică); aibume; almanahuri; invitaţii
(papetărie); atlase; broşuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02683
(151) 21/04/2015
(732) S.C. OŢEL INOX GROUP S.R.L.,

Str. Drum Sătesc nr. 483, Comuna
Letea Veche, judeţul Bacău, , SAT
HOLT ROMANIA 

(540)

OTEL INOX GROUP
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 186),

gri închis (Pantone 436), gri deschis
(Pantone 434), alb

 (531) Clasificare Viena:140101; 270502;
290113;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02684
(151) 21/04/2015
(732) S .C .  ATLAS APLIANCE

S O L U T I O N S  S . R . L . ,  S t r .
Depozitelor nr. 1A, cam. 4, judeţul
Argeş, , MIOVENI ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

MERA RESORT

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
debirou; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate online
pe o reţea de computere; închirierea spaţiilor
publicitare;servicii publicitare pentru hoteluri;
servicii de secretariat furnizate de hoteluri.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii (în general).
39 Organizarea croazierelor; organizarea
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tururilor; rezervarea locurilor de călătorie;
închirierea maşinilor; rezervări de transport;
rezervări de turism; vizitare (turism); rezervări
de călătorii; însoţirea călătorilor; transportul
de călători.Organizarea croazierelor;
organizarea tururilor; rezervarea locurilor de
călătorie; închirierea maşinilor; rezervări de
transport; rezervări de turism; vizitare
(turism); rezervări de călătorii; însoţirea
călătorilor; transportul de călători.Organizarea
croazierelor; organizarea tururilor; rezervarea
locurilor de călătorie; închirierea maşinilor;
rezervări de transport; rezervări de turism;
vizitare (turism); rezervări de călătorii;
însoţirea călătorilor; transportul de călători.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Saloane de înfrumuseţare; servicii ale
clinicilor medicale; sanatorii de recuperare;
servicii ale spa-urilor; sanatorii particulare;
servicii prestate de opticieni; servicii de
saună; servicii de solar; servicii spa pentru
sănătate; asistenţă medicală în legătură cu
masaje terapeutice; informaţii referitoare la
masaj; servicii de masaj.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02685
(151) 21/04/2015
(732) OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,

B-dul Ficusului nr. 44A, et. 4A, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOGI

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Administrare şi întreţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02686
(151) 21/04/2015
(732) OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,

B-dul Ficusului nr. 44A, et. 4A, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOGY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
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fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Administrare şi întreţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02687
(151) 21/04/2015
(732) OPEN MEDIA NETWORK S.R.L.,

B-dul Ficusului nr. 44A, et. 4A, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOJI

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Administrare şi întreţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02694
(151) 21/04/2015
(732) CREDIUS IFN S.A., Bdul. Pipera nr.

1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 3+4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Punguţa Credius

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02676
(151) 21/04/2015
(732) S.C. EURO TAXI IASI S.R.L., Str.

Sărărie nr. 184, Cam. 3, Jud. Iaşi,
700452, IAŞI ROMANIA 

(540)

EURO taxi

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02698
(151) 21/04/2015
(732) S.C. ALEXANDRION GRUP

ROMANIA S.R.L., Bucov, sat
Pleasa, judeţul Prahova, 107113,
PRAHOVA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

KRESKOVA lemon

(591) Culori revendicate:negru, galben,
argintiu, verde deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:070101; 270502;

270508; 290115;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate

pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02677
(151) 21/04/2015
(732) APETREI RĂZVAN, Str. Mircea

Eliade nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 19,
Judeţul Bacău, , BACĂU ROMANIA

(732) DINU EDUARD, Str. Principală nr.
717, Comuna Băneşti, Judeţul
Prahova, , SAT URLETA ROMANIA

(540)

CORUL REGAL
  
(531) Clasificare Viena:240905; 241301;

270501; 270507;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02678
(151) 21/04/2015
(732) S.C. ROMPAMEX S.R.L., Bd.

Constantin Brâncoveanu nr. 14, bl.
B5, sc. 4, ap. 106, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

naturescu.ro

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02679
(151) 21/04/2015
(732) S.C. ELDIMARC S.R.L., Str. Vasile

Conta nr. 59, bl. O4, sc. A, ap. 14,
Judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

ELDIMARC CARMANGERIE
MACELARIE

(591) Culori revendicate:maro, galben
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

090110; 270502; 290112;  

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

29 Carne, preparate din carne; lapte şi produse
din lapte; peşte şi vânat; legume şi fructe
conservate, uscate sau gătite; uleiuri şi grăsimi
comestibile; dulceţuri, gemuri, compoturi;
ouă. 
31 Animale vii, hrană pentru animale; produse
agricole, horticole, forestiere şi cereale;
legume şi fructe proaspete. 
35 Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţionarea
birourilor, comerţ - aducerea împreună, pentru
beneficiul altora, a unei varietăţi de bunuri
pentru a da posibilitatea clienţilor să vadă şi să
cumpere acele bunuri, acestea putând fi
asigurate prin magazine en-gros sau en-detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau mijloace electronice cum ar fi site-urile
web sau al emisiunilor de telesoping.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor (inclusiv carne), distribuţia acestora
(inclusiv carne şi preparate din carne). 
40 Servicii de sacrificare a animalelor (servicii
de abator). 
43 Servicii oferite de persoane sau locaţii al
căror scop este prepararea şi desfacerea pentru
consum a hranei si băuturilor; cazare
temporară pentru oameni şi/sau adăpostirea
animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02699
(151) 21/04/2015
(732) CASA DE VINURI ŞTEFĂNEŞTI

S.R.L., Str. Morii nr. 150, judeţul
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

Marcea
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02700
(151) 21/04/2015
(732) CASA DE VINURI ŞTEFĂNEŞTI

S.R.L., Str. Morii nr. 150, judeţul
Argeş, 117715, ŞTEFĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)
Sumedru

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02701
(151) 21/04/2015
(732) S.C. B & B COLLECTION S.R.L.,

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

(540)

I LOVE KENDRA MAKE UP

(591) Culori revendicate:negru, roşu
 
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02702
(151) 21/04/2015
(732) S.C. B & B COLLECTION S.R.L.,

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

(540)

KULTHO
 
(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02703
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NAPOLACT BIO
 
(531) Clasificare Viena:010313; 050315;

270507;  

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
friscă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt

ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi
pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe baza de lapte; băuturi pe baza
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); ciocolată cu lapte
(băutură, laptele fiind elementul predominant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02704
(151) 21/04/2015
(732) S.C. NAPOLACT S.A., Calea

Baciului nr. 2-4, judetul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

NAPOLACT BIO

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roşu, galben, bej

  
(531) Clasificare Viena:010313; 050315;

060102; 270507; 290115;  

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

29 Lapte şi produse lactate; iaurt şi produse
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din iaurt; smântână; brânză şi produse din
brânză; brânză proaspătă de vaci; smântână
proaspătă; frişcă; lapte bătut; lapte condensat;
conserve de lapte şi produse pe bază de lapte;
lapte pentru cafea; frişcă pentru cafea;
înlocuitori pe bază de plante pentru frişcă şi
friscă pentru cafea; unt; ulei din unt (unt
ghee); brânză quark; chefir; produse lactate
fermentate; produse lactate conservate; lapte
praf; blancmange (desert din lapte sau
smântână cu gelatină şi amidon de porumb);
deserturi făcute din produse lactate; deserturi

pe bază de fructe; deserturi incluse în această
clasă; băuturi pe baza de lapte; băuturi pe baza
de produse lactate (produsele lactate fiind
componentul principal); ciocolată cu lapte
(băutură ,  laptele fi ind elementul
predominanat).

˜˜˜˜˜˜˜


