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Cereri M|rci publicate în data de 02/09/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 05642 26/08/2015 DINA MIHAI-DANIEL CHEFKOMBAT

2 M 2015 05683 26/08/2015 VODAFONE ROMÂNIA S.A. Cartela Verde

3 M 2015 05684 26/08/2015 ORANGE FRESH UNIVERSAL
S.R.L.

EmaVend

4 M 2015 05685 26/08/2015 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Noriel pets

5 M 2015 05686 26/08/2015 ORANGE FRESH UNIVERSAL
S.R.L.

Orangefresh

6 M 2015 05687 26/08/2015 S.C. GEMELLI 2002 S.R.L. Gemelli The culture of handmade
shoes.

7 M 2015 05688 26/08/2015 S.C. PROCER COMPANY S.A. The Royal House AGED FOR
REAL KINGS

8 M 2015 05689 26/08/2015 S.C. YAMAR NEW LINE S.R.L. Shoprunner

9 M 2015 05690 26/08/2015 L.G.P. 007 SECURITI GUARD
S.R.L.

L.G.P. 007 SECURITI GUARD

10 M 2015 05691 26/08/2015 ANCA VASILE Terra Dent materiale si
echipamente dentare

11 M 2015 05692 26/08/2015 ANCA VASILE DSI Dental Supply Int 2000

12 M 2015 05693 26/08/2015 S.C. E.P.D. S.R.L. Ecoparc

13 M 2015 05694 26/08/2015 S.C. PROCER COMPANY S.A.

14 M 2015 05695 26/08/2015 S.C. SINPROT S.R.L.

15 M 2015 05696 26/08/2015 S.C. CLAS DECENT S.R.L. PENSIUNEA la bella vista
WELLNESS & SPA POIANA
NEGRII

16 M 2015 05697 26/08/2015 S.C. MATHEOO TOTAL S.R.L. MATHEOO

17 M 2015 05698 26/08/2015 S.C. EXTENSIV S.R.L. CIKI TOP
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18 M 2015 05699 26/08/2015 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. BONILASH

19 M 2015 05700 26/08/2015 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

Loveli

20 M 2015 05701 26/08/2015 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

21 M 2015 05702 26/08/2015 TECNO TELECOM (HK) LIMITED TECNO

22 M 2015 05704 26/08/2015 PREDESCU DANIELA LAVINIA
DILANCEA ÔTEFAN DAN

rapana sea.bar.beer.beach

23 M 2015 05705 26/08/2015 KASPER DANIELA CRISTINA AVANTGARDEN CORESI
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(210) M 2015 05642
(151) 26/08/2015
(732) DINA MIHAI-DANIEL, Str. Telita

nr. 8, bl. 66A, sc. 3, ap. 48, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHEFKOMBAT

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri,
galben

 (531) Clasificare Viena:011505; 110103;
260418; 270512; 270521; 290114;  

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

41 Producţie emisiune tv.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05700
(151) 26/08/2015
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Loveli

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270302;

270509; 290112;  

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

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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 învaţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse

în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
22 Fringhii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
23 Fire de uz textil (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40 Tratament de materiale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05701
(151) 26/08/2015
(732) T E L E K O M  R O M A N I A

COMMUNICATIONS S.A., Piaţa
Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:megru, alb, roz
  
(531) Clasificare Viena:030114; 030124;  

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

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05683
(151) 26/08/2015
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Piata

Charles De Gaulle nr. 15, sector 1,
011857, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Cartela Verde

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05684
(151) 26/08/2015
(732) ORANGE FRESH UNIVERSAL

S.R.L., Str. Lt. Av. Negel Gh., nr. 66,
parter, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EmaVend
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini de prelucrare folosite în industria
alimentară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05685
(151) 26/08/2015
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Noriel pets

(591) Culori revendicate:magenta, albastru,
bej

  
(531) Clasificare Viena:020901; 030603;

030625; 250119; 290113;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05702
(151) 26/08/2015
(732) TECNO TELECOM (HK)

LIMITED, Str. Canton RD TST KLN
nr. 17, RMS 05-15, 13A/F South
Tower, World Finance CTR Harbour
City, , HONG KONG HONG-KONG

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

TECNO

 
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

9 Telefoane mobile; baterii, electrice;
încărcătoare pentru baterii electrice; cutii
pentru difuzoare; dispozitive mâini libere
pentru telefoane; racorduri de linii electrice;
dispozitive de memorie pentru computere;
căşti audio; ecrane video; aparate de
fotografiat; indicatoare de cantitate;
inductoare electrice; instalaţii electrice pentru
controlul de la distanţă al operaţiilor
industriale; panouri pentru semnalizare
luminoasă sau mecanică; plăci pentru
circuitele integrate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05686
(151) 26/08/2015
(732) ORANGE FRESH UNIVERSAL

S.R.L., Str. Lt. Av. Negel Gh., nr. 66,
parter, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Orangefresh

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:050711; 050722;

260115; 260118; 270311;  

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

32 Băuturi de fructe(nealcolice)
42 Servicii de consultanţă profesională privind
tehnologia alimentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05687
(151) 26/08/2015
(732) S.C. GEMELLI 2002 S.R.L., Str.

Traian nr. 64, bl. K3, sc. D, et. 8, ap.
1 4 2 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Gemelli The culture of handmade shoes.

(531) Clasificare Viena:270510; 270512;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05692
(151) 26/08/2015
(732) ANCA VASILE, Str. Poet Panait

Cerna nr. 8, bl. M 58, sc. 1, et. 7, ap.
24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

DSI Dental Supply Int 2000
  
(531) Clasificare Viena:010502; 270502;

270511; 270711;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, inclusiv articole medicale
şi ortopedice (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05693
(151) 26/08/2015
(732) S.C. E.P.D. S.R.L., Str. Hariclea

Darclee nr. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ecoparc
  
(531) Clasificare Viena:090110; 170119;

260304; 270502;  

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

40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05688
(151) 26/08/2015
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr. 93-95, etaj 2, sector 4,
040323, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

The Royal House AGED FOR REAL
KINGS

(591) Culori revendicate:roşu, indigo
  
(531) Clasificare Viena:020104; 070103;

070109; 190101; 250119; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05694
(151) 26/08/2015
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr. 93-95, etaj 2, sector 4,
040323, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

 
(531) Clasificare Viena:050320; 050519;  

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05695
(151) 26/08/2015
(732) S.C. SINPROT S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918, nr. 15, ap. 2, Jud.
Braşov,  50507,  VICTORIA
ROMANIA 

(540)

 
(531) Clasificare Viena:090721; 230505;

260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de investigaţie şi protecţie a
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05689
(151) 26/08/2015
(732) S.C. YAMAR NEW LINE S.R.L.,

B-dul Independenţei nr. 17, bl.
Caraiman, et. 5, ap. 15, judeţul
Dâmboviţa, 130002, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

Shoprunner

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

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 05696
(151) 26/08/2015
(732) S.C. CLAS DECENT S.R.L., Str.

Poiana Negrii nr. 547 A, Comuna
Dorna Condrenilor, judeţul Suceava, ,
SAT POIANA NEGRII ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

PENSIUNEA la bella vista WELLNESS
& SPA POIANA NEGRII

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:010104; 260205;

260207; 270501; 290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.
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44 Servicii de îngrijire şi frumuseţe pentru
oameni; servicii ale spa-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05697
(151) 26/08/2015
(732) S.C. MATHEOO TOTAL S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 273, Corp 3,
et. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATHEOO

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 242
C), galben (Pantone 1365C), alb

  
(531) Clasificare Viena:020501; 050314;

260114; 270508; 270519; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi

comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05704
(151) 26/08/2015
(732) PREDESCU DANIELA LAVINIA,

Str. Mircea cel Bătrân nr. 63, bl. MV3,
sc. A, ap. 11, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) DILANCEA ŞTEFAN DAN, Str.
Farului nr. 35, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

rapana sea.bar.beer.beach
  
(531) Clasificare Viena:011523; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale; cluburi de plajă şi piscină.
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43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar; restaurante cu specific de cherhana.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05690
(151) 26/08/2015
(732) L.G.P. 007 SECURITI GUARD

S.R.L., Str. Cutezătorilor nr. 2, bl.
15A, parter, ap. 5, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

L.G.P. 007 SECURITI GUARD

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270711;

290113;  

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

45 Stervicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05698
(151) 26/08/2015
(732) S.C. EXTENSIV S.R.L., Bd.

Republicii bl. E3C, sc. A, et. 5, ap. 10,
judeţul Argeş, 110012, PITEŞTI
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)

CIKI TOP

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030724;

090110; 270502; 290113;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; alimente
şi substanţe dietetice de uz veterinar,
suplimente dietetice pentru animale,
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor; activităţi
specifice abatoarelor.
43 Restaurante; servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare temporară.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
înfrumuseţare pentru oameni sau pentru
animale; servicii din agricultură, horticultură
şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05699
(151) 26/08/2015
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BONILASH

(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).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe

dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05691
(151) 26/08/2015
(732) ANCA VASILE, Str. Poet Panait

Cerna nr. 8, bl. M 58, sc. 1, et. 7, ap.
24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

Terra Dent materiale si echipamente
dentare
 
(531) Clasificare Viena:020910; 270511;

270512;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produse diverse, inclusiv articole medicale şi
ortopedice (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; marketing.
44 Servicii de asistenţă medicală oferite de o
clinică dentară; servicii stomatologice; servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 05705
(151) 26/08/2015
(732) KASPER DANIELA CRISTINA,

Str. Stejărişului nr. 17, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

AVANTGARDEN CORESI

(591) Culori revendicate:magenta, albastru
închis, portocaliu, verde deschis,
galben

  
(531) Clasificare Viena:150113; 210117;

210307; 270507; 290115;  

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; publicitate; activităţi de
import-export; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; marketing; organizarea de
expoziţii şi de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
pavarea, curăţarea drumurilor.

˜˜˜˜˜˜˜


