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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)

Data
Depozit
(151)

Titular

Denumire
Marcă
(540)

(732)

1 M 2015 02802

28/04/2015

CHINTOIU CRISTINA

ASPASIA

2 M 2015 02880

28/04/2015

S.C. TERAPIA S.A.

FELOCORD

3 M 2015 02881

28/04/2015

S.C. TERAPIA S.A.

IMESOL

4 M 2015 02882

28/04/2015

S.C. TERAPIA S.A.

ESENŢIALUL ROMÂNESC
-întoarcerea la valorile pur româneşti

5 M 2015 02883

28/04/2015

S.C. BERGENBIER S.A.

BERGENBIER, CEL MAI BUN
PRIETEN AL NAŢIONALEI DE
FOTBAL

6 M 2015 02884

28/04/2015

FUNDATIA SUNFLOWER

Grădiniţa Arcadia bucuria se naşte în
fiecare clipă

7 M 2015 02885

28/04/2015

CERBU PETRICA

URSUL SĂLBATIC

8 M 2015 02886

28/04/2015

HORUMBA MIRELA

TRUSA DE BUNASTARE A
FAMILIEI www.forumuldeparting.ro

9 M 2015 02887

28/04/2015

BEST LOGISTIC SERV S.R.L.

FULLIPS

10 M 2015 02888

28/04/2015

S.C. CASA BUNESCU S.R.L.

KELARU

11 M 2015 02889

28/04/2015

CHIORSAC DRAGOŞ-CONSTANTIN

DOCTOR LOVE

12 M 2015 02890

28/04/2015

S.C. CLEVER PAD SOLUTIONS
S.R.L.

Şoimul Taberei

13 M 2015 02891

28/04/2015

STANCIU CRISTIAN

FUNNY ENGLISH

14 M 2015 02892

28/04/2015

TINJALA MEDREA ALEXANDRA
SPERANTA

drew&evan

15 M 2015 02893

28/04/2015

S.C. BICICLETE CICLOP S.R.L.

Arkus

16 M 2015 02894

28/04/2015

CHIORSAC DRAGOŞ-CONSTANTIN

CUPONERIA

17 M 2015 02895

28/04/2015

ASOCIATIA SEMA

SEMA

18 M 2015 02896

28/04/2015

S.C. CLECONS SERVICE S.R.L.

The BARBER SHOP Est. 2015

19 M 2015 02897

28/04/2015

S.C. CIRRUS ESTATES S.R.L.

METROCITY TITULESCU

20 M 2015 02898

28/04/2015

S.C. CONSTRUCT APRODEX S.R.L.

METROCITY ACADEMIEI

1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 28.04.2015
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)

Data
Depozit
(151)

Titular

Denumire
Marcă
(540)

(732)

21 M 2015 02899

28/04/2015

S.C. COMPANIA DE PAZA BEST
GUARD S.R.L.

CBG SECURITY

22 M 2015 02900

28/04/2015

CONNECTART COMPANY S.R.L.

ASALTUL LUPILOR INTRA IN
HAITA!

23 M 2015 02901

28/04/2015

STS INT'L S.R.L.

24MONTHS

24 M 2015 02902

28/04/2015

POPESCU MIRCEA FELIX

Dr. FELIX hair implant

25 M 2015 02903

28/04/2015

CRĂCIUN EUGEN FLORIN

JASMINE PREMIUM EYELASH

26 M 2015 02904

28/04/2015

BENYAMIN COMPANY S.R.L.

Colors of Beauty By Elite Academy

27 M 2015 02906

28/04/2015

S.C. TRANSEURO S.R.L.

TRANSeuro grup Aproape de client!

28 M 2015 02907

28/04/2015

S.C. LUCKYCUP S.R.L.

MUZON

29 M 2015 02908

28/04/2015

S.C. ETALON SECURITY S.R.L.

ETALON VOYAGE EST. 2002

30 M 2015 02909

28/04/2015

TALEA TRAIANA DANIELA

Brain Expert

31 M 2015 02910

28/04/2015

DANILA FLORIN

CUMPANA

32 M 2015 02911

28/04/2015

TALEA TRAIANA DANIELA

Brain Expert Efficiency

33 M 2015 02912

28/04/2015

INTEGRATED CORPORATE
SOLUTIONS S.R.L.

OFFICE GIFTS

34 M 2015 02913

28/04/2015

NEDELCIU MUGUR CONSTANTIN

Ollie Gang Shop
www.olliegangshop.ro

35 M 2015 02915

28/04/2015

S.C. HAPPY WORK CENTER S.R.L.

BaFi Book and FLY intelligent travel
agency

36 M 2015 02916

28/04/2015

LEX PROTECT BUZAU S.R.L.

LEX PROTECT BUZAU
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demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
[produse de toaletă]; şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori [parfumuri]; baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetic; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; şăpun;
produse de protecţie solară; produse pentru
bronzare [cosmetice]; apă de toaletă; produse
pentru toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată [produse pentru
toaletă]; tampoane absorbante; scutece pentru
copii; comprese; scutece pentru bebeluşi;
scutece [şerveţele pentru bebeluşi]; absorbante
zilnice [sanitare]; aer presurizat, în recipiente
speciale, pentru curăţare şi desprăfuire;
odorizante; produse antistatice pentru uz
casnic; uleiuri esenţiale aromate; luciu pentru
pantofi; produse de curăţare; ţesături
impregnate cu detergent pentru crăţare; ceară
de lustruit pantofi; truse cosmetice; cosmetice;
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie; preparate
de curăţare uscată; esenţe eterice; balsam
pentru rufe; preparate de fumigare
[parfumuri]; balsam de rufe apă de Javel;
beţişoare parfumate; lichide pentru pardoseală

(210) M 2015 02802
(151) 28/04/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării
de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)
ASPASIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de administrare comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri si servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare ; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizata; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambră
[parfum]; săpun antiperspirant; antiperspirante
[produse de toaletă] balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
3
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bronzare [cosmetice]; apă de toaletă; produse
pentru toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată [produse pentru
toaletă]; tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece [şerveţele
pentru bebeluşi]; absorbante zilnice [sanitare];
aer presurizat, în recipiente speciale, pentru
curăţare şi desprăfuire; odorizante; produse
antistatice pentru uz casnic; uleiuri esenţiale
aromate; luciu pentru pantofi; produse de
curăţare; ţesături impregnate cu detergent
pentru curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare [parfumuri]; balsam de rufe apă de
Javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (antiderapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

(anti-derapante); luciu pentru mobilă şi
pardoseli; creme de lustruire; hârtie de
lustruire; produse pentru lustruire; soluţii de
degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambră
[parfum]; săpun antiperspirant; antiperspirante
[produse de toaletă] balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
[produse de toaletă]; şampoane uscate;
vopsele cosmetice; apă de colonie; extrase din
flori [parfumuri]; baze pentru parfumuri din
flori; săpun antiperspirant pentru picioare;
coloranţi pentru păr; vopsele pentru păr;
loţiuni pentru păr; fixativ pentru păr; preparate
pentru ondularea părului; luciu de buze;
rujuri; loţiuni pentru uz cosmetic; loţiuni
(şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice);
produse pentru machiaj; produse de
demachiere; măşti cosmetice; geluri de masaj
altele decât pentru uz medicinal; săpun
medicinal; produse pentru îngrijirea unghiilor;
parfumerie; parfumuri; şampoane; produse
pentru ras; săpun pentru ras; preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii; săpun;
produse de protecţie solară; produse pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02887
(151) 28/04/2015
(732) BEST LOGISTIC SERV S.R.L., Str.
Aurel Vlaicu nr. 78, mezanin, biroul 8,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 02889
(151) 28/04/2015
(732) CHIORSAC
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

FULLIPS

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
˜˜˜˜˜˜˜

DOCTOR LOVE
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 02888
(151) 28/04/2015
(732) S.C. CASA BUNESCU S.R.L., Str.
G-ral. Florescu nr. 21, sc. A,
mansardă, ap. 7, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

KELARU
(531) Clasificare Viena:270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02890
(151) 28/04/2015
(732) S.C. CLEVER PAD SOLUTIONS
S.R.L., Str. Tincani nr. 3, bl. OS3, sc.
3, ET. 8, ap. 113, sector 6, ,
BUCUREŞTI 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)

(210) M 2015 02892
(151) 28/04/2015
(732) T I N J A L A
MEDREA
ALEXANDRA SPERANTA, Str.
Muzelor nr.20, ap.1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
drew&evan
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

Şoimul Taberei
(531) Clasificare Viena:030701; 030719;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de exterminare a dăunătorilor,
altele decât pentru agricultură; servicii de
dezinfectare; servicii de curăţenie.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02893
(151) 28/04/2015
(732) S.C. BICICLETE CICLOP S.R.L.,
Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 37, sc.
B, ap. 30, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2015 02891
(151) 28/04/2015
(732) STANCIU CRISTIAN, Str. Sf.
Andrei nr. 55A, Judeţul Iaşi, 700028,
IAŞI ROMANIA
(540)

Arkus
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Biciclete şi accesorii pentru acestea
cuprinse în aceasta clasa.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate aceste servicii în raport cu
produsele din clasa 12.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;

(210) M 2015 02909
(151) 28/04/2015
(732) TALEA TRAIANA DANIELA, Cal.
13 Septembrie, nr. 112, bl. 52-54, sc.
C, et. 2, ap. 56, sector 5, ,
BUCUREŞTI 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)
Brain Expert
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi; suplimente
alimentare pentru oameni şi animale; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
7
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical

(210) M 2015 02911
(151) 28/04/2015
(732) TALEA TRAIANA DANIELA, Cal.
13 Septembrie, nr. 112, bl. 52-54, sc.
C, et. 2, ap. 56, sector 5, ,
BUCUREŞTI 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)
Brain Expert Efficiency

(210) M 2015 02910
(151) 28/04/2015
(732) DANILA FLORIN, B-dul. Unirii, nr.
5, bl. B1, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CUMPANA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
8
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sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2015 02912
(151) 28/04/2015
(732) INTEGRATED CORPORATE
SOLUTIONS S.R.L., Str. Ion
Ionescu de la Brad, nr. 81-85, et. 5-6,
ap. 15, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

OFFICE GIFTS
(591) Culori revendicate:verde (pantone
368, 361,3265,7484), galben (pantone
102, 130,7405), roşu (pantone
485,1795,1797), caramiziu (pantone
138,179, 1665), mov (pantone 248)
(531) Clasificare Viena:090110; 190103;
270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; publicitate online;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online; publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii.
39 Ambalare cadouri; livrare de cadouri;
împachetare de cadouri; organizare de livrări
de cadouri; transport; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii; livrare de coşuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02913
(151) 28/04/2015
(732) N E D E L C I U
MUGUR
CONSTANTIN, Str. Dionisie Lupu,
nr. 65, et. 3, ap. 18, sector 1, ,
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)

(210) M 2015 02915
(151) 28/04/2015
(732) S.C. HAPPY WORK CENTER
S.R.L., Str. Ion Scortaru, nr. 56C, Jud.
Ilfov, 077160, POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA

Ollie Gang Shop www.olliegangshop.ro

BaFi Book and FLY intelligent travel
agency

(540)

(531) Clasificare Viena:230101; 230125;
270525;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; comercializarea (vanzarea en
gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi,
gheozdane, accesorii vestimentare,
skateboarding, graffiti, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine.
41 Organizare de evenimente.

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru,
alb, albastru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:030904; 030924;
051309; 210325; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; organizarea de călătorii.
43 Servicii de cazare temporară; pachete
turistice (agenţii de cazare, hoteluri,
pensiuni).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2015 02916
(151) 28/04/2015
(732) LEX PROTECT BUZAU S.R.L., Str.
Prutului, nr. 48, Jud. Buzău, 120004,
BUZĂU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02881
(151) 28/04/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)

LEX PROTECT BUZAU
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

IMESOL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02880
(151) 28/04/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)
FELOCORD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 02882
(151) 28/04/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)
ESENŢIALUL ROMÂNESC -întoarcerea
la valorile pur româneşti

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

(210) M 2015 02884
(151) 28/04/2015
(732) FUNDATIA SUNFLOWER,
Comuna Corbeanca, Str. Arcadei nr.
2-4, judeţul Ilfov, , CORBEANCA
ROMANIA
(540)

Grădiniţa Arcadia bucuria se naşte în
fiecare clipă

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02883
(151) 28/04/2015
(732) S.C. BERGENBIER S.A., Şos.
Bucureşti Nord nr. 10, Cladirea O1, et.
5, judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) C A B I N E T
MARILENA
COMANESCU, Piaţa Dorobanţi nr. 4,
sc B, et.2, ap. 8, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:maro, roşu, galben,
albastru, verde, portocaliu, roz, negru,
alb
(531) Clasificare Viena:020901; 050101;
050105; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

BERGENBIER, CEL MAI BUN
PRIETEN AL NAŢIONALEI DE FOTBAL
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(210) M 2015 02886
(151) 28/04/2015
(732) HORUMBA MIRELA, Calea
Moşilor 189, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 15,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 02885
(151) 28/04/2015
(732) CERBU PETRICA, Str. Toamnei, nr.
5A, Sat Jilava, jud. Ilfov, , COM.
JILAVA ROMANIA
(540)

TRUSA DE BUNASTARE A FAMILIEI
www.forumuldeparting.ro
(591) Culori revendicate:alb, magenta
(531) Clasificare Viena:020712; 020901;
191321; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

URSUL SĂLBATIC
(591) Culori revendicate:vişiniu, galben
deschis, galben închis, violet, negru
(531) Clasificare Viena:030114; 030122;
050710; 250119;

˜˜˜˜˜˜˜

(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).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02894
(151) 28/04/2015
(732) CHIORSAC
DRAGOŞ-CONSTANTIN, Şos.
Alexandriei nr. 82, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
CUPONERIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
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 02895
(151) 28/04/2015
(732) ASOCIATIA SEMA, Str. Emil
Racoviţă nr. 47A, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(540)

SEMA
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;
020123; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:gri, bej, negru
(531) Clasificare Viena:250705; 260504;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

(210) M 2015 02896
(151) 28/04/2015
(732) S.C. CLECONS SERVICE S.R.L.,
Str. Traian nr. 6, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02900
(151) 28/04/2015
(732) CONNECTART COMPANY S.R.L.,
Str. Puţul cu Roată nr. 8, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
The BARBER SHOP Est. 2015

(540)

(531) Clasificare Viena:020912; 090110;
100505; 100511; 240905; 260116;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare.

ASALTUL LUPILOR INTRA IN
HAITA!

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:alb,
portocaliu, gri deschis

(210) M 2015 02897
(151) 28/04/2015
(732) S.C. CIRRUS ESTATES S.R.L.,
Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 1G, sector
3, 032451, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

negru,

(531) Clasificare Viena:030116; 030124;
270502; 270508; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
METROCITY TITULESCU
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(210) M 2015 02899
(151) 28/04/2015
(732) S.C. COMPANIA DE PAZA BEST
GUARD S.R.L., Comuna
Dragomireşti Vale, Str. Republicii nr.
111, camera 1, Judeţul Ilfov, , SAT
DRAGOMIREŞTI DEAL ROMANIA

(210) M 2015 02898
(151) 28/04/2015
(732) S.C. CONSTRUCT APRODEX
S.R.L., Str. Ion Garbea nr. 26, sector
5, 050683, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

CBG SECURITY

METROCITY ACADEMIEI
(591) Culori revendicate:gri, bej

(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

(531) Clasificare Viena:250705; 260504;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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aeriană sau navală.
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.
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.
21 Ustensile şi recipienti 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, Încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,

(210) M 2015 02901
(151) 28/04/2015
(732) STS INT'L S.R.L., Str. Baltita nr. 10,
bl. 33, sc. 1, et. 3, ap. 9, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA
(540)

24MONTHS
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
260422; 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.
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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
17
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clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de uz
medical; substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; dezinfectanţi; preparate de
diagnosticare pentru uz medical; preparate
medicinale pentru creşterea părului; implanturi
chirurgicale (ţesuturi vii); elixiluri (preparate
farmaceutice); suplimente alimentare pe bază
de enzime; produse pe bază de enzime pentru
uz medical; grăsimi pentru uz medical; alifii
pentru uz farmaceutic; loţiuni pentru uz
farmaceutic; preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreţii; suplimente nutritive; produse
pentru opoterapie; preparate pentru
organoterapie; remedii pentru prespiraţie;
medicamente seroterapeutice; seruri; ierburi de
fumat pentru uz medicinal; preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii; pilule
pentru slăbit; tonice (medicamente); preparate
medicale pentru slăbit; steroizi; pilule pentru
bronzat; tincturi pentru uz medical; preparate
pe bază de vitamine; apă de mare pentru uz
medicinal; apeminerale pentru uz medicinal.
35 Prezentarea de produse şi servicii în
mediile de comunicare pentru retail; marketing
şi publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare;
administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori).
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02902
(151) 28/04/2015
(732) POPESCU MIRCEA FELIX, Str.
Salinei nr. 9, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

Dr. FELIX hair implant
(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb,
gri, negru

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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(210) M 2015 02903
(151) 28/04/2015
(732) CRĂCIUN EUGEN FLORIN, Str.
Năsăud nr. 17, bl. 31, etaj 1, sc. 2, ap.
44, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 02904
(151) 28/04/2015
(732) BENYAMIN COMPANY S.R.L.,
Str. Teleorman nr. 15-17, judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA 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)

(540)

JASMINE PREMIUM EYELASH
(591) Culori revendicate:turcoaz, magenta
(531) Clasificare Viena:270504; 270508;
Colors of Beauty By Elite Academy
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniul ştiinţiei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

(531) Clasificare Viena:250109; 250110;
260416; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
predare cursuri; servicii de formare
profesională; consiliere vocaţională; cursuri de
pregatire şi ateliere de lucru profesionale, toate
acestea în domeniul frumuseţii; organizarea şi
sustinerea colocviilor, congreselor,
conferinţelor, seminariilor, simpozioanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02906
(151) 28/04/2015
(732) S.C. TRANSEURO S.R.L., nr. 185,
judeţul Alba, , COMUNA IGHIU
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

(210) M 2015 02907
(151) 28/04/2015
(732) S.C. LUCKYCUP S.R.L., Str. Virgil
Fulicea nr. 3, subsol, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
MUZON
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02908
(151) 28/04/2015
(732) S.C. ETALON SECURITY S.R.L.,
Str. Cetatea de Baltă nr. 112-114, bl. 7,
sc. E, ap. 46, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

TRANSeuro grup Aproape de client!
(531) Clasificare Viena:010105; 260418;
270502; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, carne congelata, carne procesata,
conserve din carne; peşte, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile;
mezeluri.
30 Produse de panificaţie; prăjituri, fursecuri
dulci, foietaje, chec, cozonac şi alte produse de
patiserie.

ETALON VOYAGE EST. 2002
(531) Clasificare Viena:180108; 180109;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Organizarea de călătorii; organizarea de
excursii; organizarea de circuite şi vizite
turistice; organizarea de circuite turistice cu
ghid; organizarea de tururi ale oraşelor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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