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Cereri Mărci publicate în 04.11.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07110 28/10/2015 S.C. TOP GRADE S.R.L. FRYOLINA

2 M 2015 07111 28/10/2015 ASOCIAŢIA FORUMUL DE
PREVENŢIE

365 RCA*-ul inimii tale *Riscul
Cardiovascular? Asigurat!

3 M 2015 07112 28/10/2015 S.C. CLUBUL FERMECAT S.R.L. CLUBUL FERMECAT

4 M 2015 07113 28/10/2015 RĂDUCANU ALEXANDRU Top 300 femei de afaceri din
Europa

5 M 2015 07114 28/10/2015 SOARE NICOLAE one coffee & tea to go

6 M 2015 07115 28/10/2015 S.C. SUPERLIMON STORE S.R.L. SIMPLU MARKET

7 M 2015 07116 28/10/2015 PICLEANU OVIDIU CRISTINEL CLASSIC GARAGE

8 M 2015 07117 28/10/2015 MOISE LUMINIŢA TOTUL LA FIX ORICÂND
ORIUNDE ORICUM

9 M 2015 07118 28/10/2015 RĂITARU IONUŢ DANIEL Hap Hap fast food

10 M 2015 07119 28/10/2015 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Gril!

11 M 2015 07120 28/10/2015 VARTICIANU VIORICA MADAME BRIOLETTE

12 M 2015 07121 28/10/2015 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. Lajumate.ro

13 M 2015 07124 28/10/2015 DUMITRU, POPESCU SI
ASOCIATII S.P.A.R.L.

DPA Solutions not advices

14 M 2015 07125 28/10/2015 S.C. AGRO TV NETWORK S.R.L. AMBG AGRO MEDIA BUSINESS
GROUP

15 M 2015 07126 28/10/2015 NARIDA S.R.L. BIO Aeterna

16 M 2015 07127 28/10/2015 CAI HAIBING MUL MULTE STELE

17 M 2015 07128 28/10/2015 ALDESCU ION LA CEAUNU' CRAPAT
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18 M 2015 07129 28/10/2015 DANG HAI LAM ONLINE-ENGROS

19 M 2015 07130 28/10/2015 IONASCU SIMONA LUIZA HTAG BY SIMONA IONASCU

20 M 2015 07131 28/10/2015 S.C. EADORIS ROMANIA S.R.L. EADORIS

21 M 2015 07132 28/10/2015 S.C. EADORIS ROMANIA S.R.L. STOCKREATE

22 M 2015 07133 28/10/2015 Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român

OLIMPIADA GIMNAZIILOR

23 M 2015 07134 28/10/2015 CORDA ADRIANA-CORINA kale sports & nutrition

24 M 2015 07135 28/10/2015 S.C. PACHE JUNIOR S.R.L. RAPPA momenti per te

25 M 2015 07136 28/10/2015 S.C. B3 MEDIA INTERNATIONAL
S.R.L.

FORMATIA HAIDUCII

26 M 2015 07137 28/10/2015 KENZEL MANFRED-ANDREAS KIRCHBERGER

27 M 2015 07138 28/10/2015 S.C. WORLDWIDE WEBFACE
S.R.L.

Jobbinson

28 M 2015 07139 28/10/2015 S.C. PILATES & PERSONAL
TRAINING STUDIO S.R.L.

Pilates & Personal Training
Studio Bistrita - Romania

29 M 2015 07140 28/10/2015 S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L. NT NEW TIMES SQUARE

30 M 2015 07141 28/10/2015 MANOLACHE GEORGE Fotografescu

31 M 2015 07142 28/10/2015 IPT RECORDING S.R.L. UNDA RECORDING

32 M 2015 07143 28/10/2015 S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L. NT NEW TIMES PLAY

33 M 2015 07144 28/10/2015 BUTA CRISTIAN-ALIN Y/\MUN/\

34 M 2015 07145 28/10/2015 S.C. NUMARU' DOI MUSIC S.R.L. TEEN STRINGS

35 M 2015 07146 28/10/2015 S.C. NCS EXCHANGE (CASA DE
SCHIMB VALUTAR) S.R.L.

NCS Exchange

36 M 2015 07147 28/10/2015 S.C. NUMARU' DOI MUSIC S.R.L. TONY SLOW
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37 M 2015 07148 28/10/2015 S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L. NT NEW TIMES OFFICES

38 M 2015 07149 28/10/2015 S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L. NT NEW TIMES HOME

39 M 2015 07150 28/10/2015 S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L. TN

40 M 2015 07151 28/10/2015 MOROSANU IOANA Cătină Divină

41 M 2015 07154 28/10/2015 POPA OANA COPII MINUNATI
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(210) M 2015 07121
(151) 28/10/2015
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bdul. Ficusului nr. 44 A, et. 4A, Zona
2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lajumate.ro

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:020916; 270510;

290103;  

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

9 Aparate şi instrumente fotografice,
cinematografice şi optice; aparate si
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepţia, stocarea, afişarea sau
reproducerea de sunet, imagini şi date,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, circuite integrate, aparate şi
instrumente pentru codare şi decodare a
semnalelor electrice; unităţi de control de la
distanţă; carduri smart, carduri codificate;
antene, antene de satelit; cabluri electrice;
fibre optice; comutatoare; adaptoare;
conectoare; ştechere, prize şi porturi
(racorduri electrice); cutii de joncţiune; benzi,
discuri şi alte medii de stocare sau pentru
înregistrarea de date, sunet sau imagini; filme
cinematografice pregătite pentru expoziţie,
înregistrări video şi/sau audio, de comunicare
multi-media pe suport magnetic; dispozitive
de înregistrare, transmitere, difuzare, stocare,

afişare, recepţie şi dispozitive de reproducere,
echipamente de prelucrare a datelor, software
de calculator şi aparate şi instrumente pentru
utilizarea în legătură cu Internetul; publicaţii
electronice descărcabile; piese (şi accesorii)
pentru toate bunurile menţionate anterior.
35 Oferirea spre vânzare şi vânzarea de
bunuri în comerţul cu amănuntul şi en-gros;
servicii şi agenţii de publicitate, promovare,
de închiriere de spaţii publicitare; servicii de
management al afacerilor comerciale; servicii
de contabilitate, consultanţă, servicii de
consultanţă şi informare comerciale toate cu
privire la afaceri comerciale şi de
management al afacerilor, servicii de
cercetare de piaţă; servicii de facturare;
servicii de publicitate şi de marketing; servicii
de consiliere, informare, consultanţă pentru
contractant (abonat) şi pentru semnarea de
contracte (abonamente) şi managementul
semnării de contracte; organizarea şi
realizarea de târguri şi expoziţii cu scop
comercial sau publicitar; difuzare de
publicitate şi subiecte promoţionale; toate
serviciile din aceasta clasă privitoare sau în
legătură cu Internet sau furnizate on-line de
pe internet; furnizarea şi difuzarea de
informaţii referitoare la toate serviciile
menţionate mai sus.
38 Servicii de comunicaţii voce, date, sunet şi
imagine; servicii de comunicaţii multi-media,
servicii de telecomunicaţii; serviciile de
difuzare radio, televiziune, prin satelit şi prin
cablu, servicii de agenţii ştiri (newsagency
services); transmisie, furnizarea şi afişarea de
informaţii în afaceri sau în scopuri domestice
de la o bază de date stocate de calculator;
difuzare de spectacole şi evenimente live;
servicii de închiriere cu sau fără suport şi
leasing de aparate şi instrumente de
comunicare (cu excepţia celor finanţate pentru
achiziţia în rate sau prin închiriere); servicii
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de abonament pentru televiziune, radio şi
Internet, furnizarea de site-uri web; furnizare
şi închiriere de timp pentru acces la baze de
date de calculator, toate serviciile din această
clasă cu privire la sau în legătură cu Internet
sau furnizate on-line de pe internet; asigurarea
şi difuzarea de informaţii referitoare la toate
serviciile menţionate mai sus.
42 Închiriere de calculatoare, instalarea şi
întreţinerea de programe de calculator, servicii
de programe de calculator şi de proiectare pe
calculator; toate serviciile din această clasă cu
privire la calculatoare, aparate şi echipamente
de calcul, programe de calculator şi de
proiectare pe calculator; servicii solicitate de
proiectare, desen şi scris, pentru compilarea de
pagini web pe internet, crearea şi menţinerea
site-uri web, găzduire site-uri web ale altora;
toate serviciile din această clasă cu privire la
sau în legătură cu Internet sau furnizate
on-line de pe internet; servicii de informare
incluse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07133
(151) 28/10/2015
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv

Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OLIMPIADA GIMNAZIILOR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7455C, 279C, 631C, 669C), verde
(pantone 584C), galben (pantone
136C, 803C), portocaliu (pantone
164C), roşu (pantone 032C), violet
(pantone 513C)

  
(531) Clasificare Viena:020523; 040503;

040505; 270502; 290115;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07134
(151) 28/10/2015
(732) CORDA ADRIANA-CORINA, Str.

Zăgazului nr. 4E, sc. B, et. 2, ap. B11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) MARCI SI DESENE S.R.L., Str.
Radu Voda, nr. 22B, sector 4
BUCURESTI

(540)

kale sports & nutrition
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
368C), gri (pantone Cool Gray 10C)

(531) Clasificare Viena:050116; 050311;
050313; 050314; 260118; 260201;
260207; 270507; 290112;  

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

30 Produse de panificaţie; făină şi produse
făcute din cereale; pâine, produse de patiserie
şi cofetărie; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07135
(151) 28/10/2015
(732) S.C. PACHE JUNIOR S.R.L., Şos.

Berceni nr. 8, et. 3, cam. 3, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAPPA momenti per te

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

270511; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Aricole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07124
(151) 28/10/2015
(732) DUMITRU, POPESCU SI

ASOCIATII S.P.A.R.L., Str. Vasile
Lascăr nr. 78A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DPA Solutions not advices

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260108;

270501;  

(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 terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07136
(151) 28/10/2015
(732) S.C. B3 MEDIA INTERNATIONAL

S.R.L., B-dul Burebista nr.1, bl.D15,
sc.4, ap.108, sector 3, 031106,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FORMATIA HAIDUCII

 
(531) Clasificare Viena:010302; 010312;

011509; 090110; 230301; 230303;
230305;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07125
(151) 28/10/2015
(732) S.C. AGRO TV NETWORK S.R.L.,

Bd. Muncii nr. 18, corp B, parter,
judeţul Cluj, 400641, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

AMBG AGRO MEDIA BUSINESS
GROUP

  
(531) Clasificare Viena:260418; 260422;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
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calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu exceptia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrari de birou.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei si tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07110
(151) 28/10/2015
(732) S.C. TOP GRADE S.R.L., Str.

Fluviului nr. 23, et. 1, cam. 9, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRYOLINA

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

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07111
(151) 28/10/2015
(732) ASOCIAŢIA FORUMUL DE

PREVENŢIE, Str. Torac nr. 27,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

365 RCA*-ul inimii tale *Riscul
Cardiovascular? Asigurat!

 (531) Clasificare Viena:241701; 241703;
270512; 270711;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07112
(151) 28/10/2015
(732) S.C. CLUBUL FERMECAT S.R.L.,

Str. Straja nr. 1, bl. 62, et. 1, ap. 4,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL FERMECAT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07113
(151) 28/10/2015
(732) RĂDUCANU ALEXANDRU, Str.

Câmpia Libertăţii nr. 9, bl. PM 62, sc.
2, et. 3, ap. 68, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Top 300 femei de afaceri din Europa

  

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

16 Publicaţii, ziare, reviste (tipărituri); hârtie,
carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adeziv (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; 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.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale; organizarea şi susţinerea
conferinţelor, congreselor, seminarilor,
precum şi a expoziţiilor în scopuri culturale;
activităţi editoriale, în special publicarea de
reviste şi de materiale editoriale; realizarea de
emisiuni TV; servicii de editare pentru texte
(altele decât textele publicitare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07137
(151) 28/10/2015
(732) KENZEL MANFRED-ANDREAS,

Comuna Chirpăr nr. 446, judeţul
Sibiu, , SAT CHIRPĂR ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

KIRCHBERGER
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(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; seifuri; produse
metalice neincluse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
ouă; maşini automate pentru vânzare. 
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse în
special a celor solicitate la înregistrare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le cunoască şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prezentarea
acestor produse şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul siteurilor web specializate;
participarea la târguri şi expoziţii în scop
publicitar şi comercial; servicii de import
export.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07114
(151) 28/10/2015
(732) SOARE NICOLAE, Str. Sg.

Şerbănică Vasile nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

one coffee & tea to go

(591) Culori revendicate:maro, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:011511; 020901;

040502; 050701; 260403; 260409;
260416; 290113;  

(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.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07115
(151) 28/10/2015
(732) S.C. SUPERLIMON STORE S.R.L.,

Str. Dobroeşti nr. 8, bl. H1, sc. 1, ap.
18, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SIMPLU MARKET

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07116
(151) 28/10/2015
(732) PICLEANU OVIDIU CRISTINEL,

Aleea Ghimeş nr. 8, bl. 28, sc. 4, et. 3,
ap. 55, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CLASSIC GARAGE

(591) Culori revendicate:vişiniu, bleumarin
  
(531) Clasificare Viena:250703; 250704;

260406; 270116; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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 07117
(151) 28/10/2015
(732) MOISE LUMINIŢA, Str. Bahluiului

nr. 10, bl. 147, sc. B, et. 8, ap. 80,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TOTUL LA FIX ORICÂND ORIUNDE
ORICUM

(591) Culori revendicate:gri, galben
  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270502; 270507; 290112;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07118
(151) 28/10/2015
(732) RĂITARU IONUŢ DANIEL, Str. 23

August nr. 55, bl. 55, sc. 2, et. 1, ap.
13, judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

Hap Hap fast food

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:030715; 030724;

030725; 270502; 290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28.10.2015

13

(210) M 2015 07119
(151) 28/10/2015
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Gril!

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 110110;

110125; 270502; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Combustibili; aprinzătoare; combustibil
pentru aprinderea focului la grătar; brichete
pentru grătare barbeque; combustibili pentru
grătare barbeque; combustibil pentru grătare;
cărbune de lemn pentru grill.
6 Folii metalice pentru gătit şi pentru prăjit;
folii metalice pentru ambalare şi împachetare;
folii de aluminiu;veselă pentru grătar făcută
din metal, în special din aluminiu.
8 Cuţite de bucătărie şi tacâmuri; articole de
masă (tacâmuri) de unică folosinţă din plastic.
11 Echipament pentru gătirea, încălzirea şi

prelucrarea alimentelor; grătare barbeque;
aparate pentru făcut grătar; seturi de raclete;
grilluri electrice; grătare mari în aer liber;
grătare cu gaz; grătare electrice; aparate
pentru prepararea de barbeque; rotisoare;
rotisoare de uz casnic (electrice); grilluri
electrice pentru exterior; grilluri electrice
pentru interior; grilluri pentru gătit; tăvi cu
grătar; frigări pentru rotiserie; frigări pentru
rotiserie pentru utilizare cu gaz; frigări
(electrice) pentru aparate de prăjit electrice;
frigări (aparate de gătit şi părţi ale aparatelor
de gătit); frigări (electrice) pentru utilizarea la
grătarele barbeque; maşini de gătit cu grătare
încorporate; aparate de gătit cu gaz cu grătare
încorporate; dispozitive pentru învârtit frigări;
tăvi electrice tip grătar; aparate de prăjit;
aparate de prăjit electrice; tăvi (ustensile
electrice pentru gătit); reşouri; plite pentru
grătare grill; aprinzătoare; dispozitive de
aprindere a grătarelor; roci de lavă pentru
utilizarea la grătare barbeque; brichete
ceramice pentru utilizarea la grătare grill
(neinflamabile).
21 Suporţi pentru grătare barbeque şi grilluri;
articole pentru masă, farfurii de hârtie; pahare
din hârtie; pahare din plastic; farfurii din
plastic; ustensile pentru bucătărie; tigăi; tăvi
(non-electrice); vase folosite pentru prăjit;
frigărui; tavă (ustensile pentru gătit); grătare
pentru camping.
29 Cărnuri; produse din carne; cârnaţi;
mezeluri; carne de pasăre, produse din carne
de pasăre; carne de vânat; produse din carne
de vânat; produse din soia; peşte, fructe de
mare şi moluşte; brânzeturi; tofu; ouă; fructe,
ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
boabe de leguminoase); salate preparate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Pâine; produse de brutărie; cereale
prelucrate, amidon, produse făcute pe baza
acestora; sosuri; sosuri pentru carne pregătită
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la grătar; dressinguri pentru mâncare (sosuri);
ketchup; maioneză; remulade (sos); muştar;
condimente; mirodenii; produse pentru
frăgezit carne, de uz alimentar.
31 Fructe şi legume proaspete; cartofi
proaspeţi; ciuperci proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07120
(151) 28/10/2015
(732) VARTICIANU VIORICA, Str.

George Valentin Bibescu nr. 15-19, bl.
9/3, ap. 26, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MADAME BRIOLETTE

 
(531) Clasificare Viena:020323; 160301;

160305; 270501;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din productie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07138
(151) 28/10/2015
(732) S.C. WORLDWIDE WEBFACE

S.R.L., Str. Gheorghe Doja nr. 66, ap.
1, judeţul Arad, 310059, ARAD
ROMANIA 

(540)

Jobbinson

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:050901; 050921;

270311; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de promovare prin intermediul
internetului privind anunţurile legate de
angajări; servicii de publicitate prin utilizarea
şi postarea de anunţuri prin banere publicitare;
servicii privind recrutarea personalului. 
38 Servicii de internet, comunicare şi
transmitere de mesaje, informaţii legate de
anunţurile de angajare, respectiv recrutare de
personal. 
42 Crearea şi menţinere de siteuri web legate
de anunţurile de angajare; servicii demotoare
de căutare pe internet, legate de anunţurile
privind angajările, respectiv recrutare de
personal. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07126
(151) 28/10/2015
(732) NARIDA S.R.L., Str. Principală nr.

131, Judeţul Mureş, 547605,
UNGHENI ROMANIA 

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

(540)

BIO Aeterna

(591) Culori revendicate:verde, alb, maro

(531) Clasificare Viena:050105; 260415;
270505; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (toate aceste
servicii în directă legatură cu produse BIO).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07139
(151) 28/10/2015
(732) S.C. PILATES & PERSONAL

TRAINING STUDIO S.R.L., Str.
Loc. Unirea, nr. 337A, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420005, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Pilates & Personal Training Studio
Bistrita - Romania

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020308;

260409; 260414; 270508;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07140
(151) 28/10/2015
(732) S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L.,

Str. dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera
Center, et. 5, Biroul nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NT NEW TIMES SQUARE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
220C), gri închis (pantone7546C)

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270522;

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

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 07141
(151) 28/10/2015
(732) MANOLACHE GEORGE, Str.

Comerţului nr. 10, bl. C9, sc. D, ap. 3,
judeţul Tulcea, 820113, TULCEA
ROMANIA 

(540)

Fotografescu

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

9 Aparate fotografice; camere fotografice;
lentile fotografice; reflectoare pentru
fotografie; bliţuri pentru fotografie; aparate de
fotografiat; camere fotografice digitale;
aparate pentru imprimare fotografică; aparate
pentru imprimarea fotografiilor.
16 Fotografii; fotografii imprimate; fotografii
şcolare.
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20 Rame pentru fotografii.
37 Repararea aparatelor fotografice.
40 Reproducere fotografică; retuşare
fotografică; înrămarea fotografiilor; prelucrare
de fotografii; imprimare de fotografii;
prelucrarea peliculelor fotografice; procesarea
imaginii fotografice; servicii de restaurare
fotografică; retuşarea digitală a fotografiilor;
procesarea filmelor fotografice şi
cinematografice.
41 Fotografie; editare de fotografii; servicii
ale unui fotograf; fotografii de tip portret;
compoziţii fotografice pentru terţi; servicii
educative în arta fotografică; închirieri de
aparate de fotografiat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07127
(151) 28/10/2015
(732) CAI HAIBING, Cetăţean chinez, cu

permis de şedere temporară în
România, Şos. Colentia nr. 16, bl.
Frezie, ap. 64, sector 2, Bucureşti, ,
CHINA 

(540)

MUL MULTE STELE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07142
(151) 28/10/2015
(732) IPT RECORDING S.R.L., Str.

Rotundă nr. 8, bl. Y2C, sc. 2, ap. 68,
cam. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNDA RECORDING

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:261107; 261125;

270508; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07128
(151) 28/10/2015
(732) ALDESCU ION, Str. Mănăstirii nr.

3, Judeţul Prahova, , SINAIA
ROMANIA 

(540)

LA CEAUNU' CRAPAT

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07129
(151) 28/10/2015
(732) DANG HAI LAM, Str. Nicolae G.

Caramfil nr. 58-60, bl. 21B, sc. 2, et.
4, ap. 37, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ONLINE-ENGROS

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07130
(151) 28/10/2015
(732) IONASCU SIMONA LUIZA, Str.

Occidentului nr. 3, et. 5, ap. 11, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HTAG BY SIMONA IONASCU

(591) Culori revendicate:bleu, bleumarim
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07131
(151) 28/10/2015
(732) S.C. EADORIS ROMANIA S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 273, et. 3,
corp 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EADORIS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07132
(151) 28/10/2015
(732) S.C. EADORIS ROMANIA S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 273, et. 3,
corp 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STOCKREATE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07143
(151) 28/10/2015
(732) S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L.,

Str. dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera
Center, et. 5, Biroul nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NT NEW TIMES PLAY

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
220C), gri închis (pantone 7546C)

 
(531) Clasificare Viena:270519; 270522;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 07144
(151) 28/10/2015
(732) BUTA CRISTIAN-ALIN, Aleea

Carpaţi nr. 33, bl. 33, ap. 89, jud.
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

Y/\MUN/\

(531) Clasificare Viena:250113; 250125;
260113; 260116;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de
baie şi parfumurilor, prin diferite forme de
comerţ, inclusiv pagina web, (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; comercializarea
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produselor de cosmetica facială, corporală şi
pentru păr, în principal, ulei masaj, creme
masaj, gel masaj, măşti corporale, creme corp,
gel faţă, măşti faciale, săpun, şampon, duş gel,
balsam dupa ras, balsam corp, balsam păr,
produse machiaj, fond de ten, rimel, ruj buze,
gloss buze, farduri, corector, sare de baie,
produse demachiere, produse după epilat, ser
facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi
parfumurilor; publicitate inclusiv prin pagina
web pentru produsele comercializate; servicii
de import-export în legătură cu produsele
comercializate; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07145
(151) 28/10/2015
(732) S.C. NUMARU' DOI MUSIC

S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr.291, bl.
12A, sc.A, et.6, ap.26, sector 3,
030305, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TEEN STRINGS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07147
(151) 28/10/2015
(732) S.C. NUMARU' DOI MUSIC

S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr.291, bl.
12A, sc.A, et.6, ap.26, sector 3,
030305, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TONY SLOW

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07146
(151) 28/10/2015
(732) S.C. NCS EXCHANGE (CASA DE

SCHIMB VALUTAR) S.R.L., Str.
Petre Ispirescu nr. 82, corp A, camera
3, sect. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

NCS Exchange
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(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:261108; 270502;

270511; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07148
(151) 28/10/2015
(732) S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L.,

Str. dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera
Center, et. 5, Biroul nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU, Str.Popa Savu
nr. 42, C.P 2-229, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NT NEW TIMES OFFICES

(591) Culori revendicate:gri (pantone 7546),
turcoaz (pantone 3262)

(531) Clasificare Viena:270519; 270522;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 07149
(151) 28/10/2015
(732) S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L.,

Str. dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera
Center, et. 5, Biroul nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU, Str.Popa
Savu nr. 42, C.P 2-229, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NT NEW TIMES HOME
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(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
151), gri (pantone 7546), roşu
(pantone 220)

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270522;

290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 07150
(151) 28/10/2015
(732) S.C. VASTINT ROMANIA S.R.L.,

Str. dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera
Center, et. 5, Biroul nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU, Str.Popa
Savu nr. 42, C.P 2-229, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

TN

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
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pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07151
(151) 28/10/2015
(732) M O R O S A N U  I O A N A ,

Str.Prelungirea 8 Martie nr. 33, jud.
Co n s t a n ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Cătină Divină

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, verde

 
(531) Clasificare Viena:050320; 050721;

051101; 250110; 250113; 250125;
260115; 260121; 290113;  

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

32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07154
(151) 28/10/2015
(732) POPA OANA, Şos. Ştefan cel Mare

nr. 32, bl. 27A, et. 9, ap. 39, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COPII MINUNATI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜


