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Cereri m|rci publicate în 06.10.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 06505 29/09/2016 UNTEA BOGDAN ALEXANDRU Sfânta Mas|

2 M 2016 06506 29/09/2016 ÚALEA TRAIANA DANIELA BRAIN EXPERT PASSION FOR
EFFICIENCY

3 M 2016 06507 29/09/2016 COSTACHE DEMES ANNA
NICOLETA

Paul the bunny

4 M 2016 06508 29/09/2016 ÚALEA TRAIANA DANIELA PASSION FOR EFFICIENCY

5 M 2016 06509 29/09/2016 ORION & GDS ELECTRIC S.R.L. orion Lighting & Electric

6 M 2016 06510 29/09/2016 ÚALEA TRAIANA DANIELA PASIUNE PENTRU EFICIENÚ{

7 M 2016 06511 29/09/2016 BICA CRISTIANA-DANIELA ARTIS

8 M 2016 06512 29/09/2016 F{RCUÚ{ MARIAN CORNEL F.C. PROGRESUL BUCUREÔTI
fondat 1944

9 M 2016 06513 29/09/2016 ADARA MEDIA S.R.L. CASA MANDL

10 M 2016 06514 29/09/2016 ALEXE STELIAN ALEXE'S GRAND IMPERIAL
Ballroom

11 M 2016 06515 29/09/2016 C{LIN IOANA DANIELA L'atelier IOANA C{LIN

12 M 2016 06516 29/09/2016 S.C. RESONANCE
DISTRIBUTION S.R.L.

resonance

13 M 2016 06517 29/09/2016 S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE
S.R.L.

NOTABIL

14 M 2016 06518 29/09/2016 VODAFONE ROMÂNIA S.A. 4GTV+

15 M 2016 06519 29/09/2016 PAVEL ION DANIEL 4mk.ro

16 M 2016 06520 29/09/2016 S.C. IGIN INVEST GRUP S.R.L. Expert in selling properties

17 M 2016 06521 29/09/2016 S.C. IGIN INVEST GRUP S.R.L. SIMS PARKMAN We sell fast!

18 M 2016 06522 29/09/2016 TUSNAD S.A. Ascult|-Ûi Inima



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 29.09.2016

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2016 06523 29/09/2016 DENTICA IMPEX S.R.L. D Dentica

20 M 2016 06524 29/09/2016 S.C. EXPLOIT S.R.L. Exploit import export S.R.L.

21 M 2016 06525 29/09/2016 S.C. K-FEST SOLUTION S.R.L. SALONUL IMOBILIAR
BUCURESTI

22 M 2016 06526 29/09/2016 SCHIMBINSCHI COMANESCU
MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

MAXIM

23 M 2016 06527 29/09/2016 DEVEO MEDIA S.R.L. Lumea Lui Fram

24 M 2016 06528 29/09/2016 S.C. PRODPROSPER S.R.L. PRODPROSPER Junghiu CârnaÛi
BoiereÕti

25 M 2016 06529 29/09/2016 S.C. PRODPROSPER S.R.L. PRODPROSPER Junghiu CârnaÛi
de Sibiu

26 M 2016 06530 29/09/2016 S.C. PRODPROSPER S.R.L. Junghiu Salam Sinaia
Prodprosper

27 M 2016 06531 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE RIG TERMOPANE

28 M 2016 06532 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE case-arad.ro

29 M 2016 06533 29/09/2016 S.C. PRODPROSPER S.R.L. Prodprosper Junghiu Salam
b|n|Ûean

30 M 2016 06534 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE RIG IMOBILIARE

31 M 2016 06535 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE teren-arad.ro

32 M 2016 06537 29/09/2016 Hora Credit IFN S.A. Hora Credit

33 M 2016 06538 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE arad-apartamente.ro

34 M 2016 06539 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE hale-arad.ro

35 M 2016 06540 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE spatii-arad.ro

36 M 2016 06541 29/09/2016 K-EVENT SOLUTIONS S.R.L. PADURILE REGALE
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37 M 2016 06542 29/09/2016 TESATORIILE REUNITE S.A. BABA NOVAC RESIDENCE

38 M 2016 06543 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE www.rig-termopane.ro

39 M 2016 06544 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE www.rig-imobiliare.ro

40 M 2016 06545 29/09/2016 BUCURESTEAN RAZVAN VASILE www.termopane-arad.ro

41 M 2016 06546 29/09/2016 S.C. NYP-TRANSINVEST S.R.L. FRUITSUN@BRONZ

42 M 2016 06547 29/09/2016 DADA CREATION Botez de poveste handmade

43 M 2016 06548 29/09/2016 S.C. ZEPPRO MEDIA S.R.L. TB The BEGINNING ESTD
MMXIV
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(210) M 2016 06505
(151) 29/09/2016
(732) UNTEA BOGDAN ALEXANDRU,

Str. Câmpului, bl. 14, sc. B, ap. 8, Jud.
Braşov, , FĂGĂRAŞ ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Sfânta Masă
  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06506
(151) 29/09/2016
(732) ŢALEA TRAIANA DANIELA,

Calea 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 BUCUREŞTI

(540)

BRAIN EXPERT PASSION FOR
EFFICIENCY

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, verde, mov, bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260116;

261112; 261113; 261325; 270501;
290115;  

(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
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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 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; 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 2016 06508
(151) 29/09/2016
(732) ŢALEA TRAIANA DANIELA,

Calea 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 BUCUREŞTI

(540)

PASSION FOR EFFICIENCY

(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 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
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medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; 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 acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie şi carton; 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; 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;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.

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 2016 06510
(151) 29/09/2016
(732) ŢALEA TRAIANA DANIELA,

Calea 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 BUCUREŞTI

(540)

PASIUNE PENTRU EFICIENŢĂ

(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;
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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 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; 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 acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 Hârtie şi carton; 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de

soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; 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;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06507
(151) 29/09/2016
(732) COSTACHE DEMES ANNA

NICOLETA, Calea Bucureşti nr. 3,
bl. 40, sc. E, ap. 1, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Paul the bunny

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

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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 şi de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişit;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm

protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06522
(151) 29/09/2016
(732) TUSNAD S.A., Aleea Sfanta Ana nr.

18, Judeţul Harghita, , BĂILE
TUŞNAD ROMANIA 

(540)

Ascultă-ţi Inima

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06523
(151) 29/09/2016
(732) DENTICA IMPEX S.R.L., Str.

Litovoi nr. 20A, Judeţul Sibiu, , SIBIU
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)

D Dentica

(591) Culori revendicate:violet (pantone
2607 C)

 
(531) Clasificare Viena:020910; 260118;

270501; 270502; 270521; 290105;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor farmaceutice,
consumabile spitaliceşti şi de igienă
personală, materiale dentare, aparatură şi
instrumentar medical şi de laborator (cu
excepţia transportului lor) permitând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
40 Servicii pentru tehnicieni dentari.
44 Servicii ale cabinetelor şi clinicilor
stomatologice; servicii de radiologie şi
tomografie dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06509
(151) 29/09/2016
(732) ORION & GDS ELECTRIC S.R.L.,

B-dul Bucureşti nr. 108, Jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

orion Lighting & Electric

(591) Culori revendicate:galben, albastru
închis

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

290113;  

(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
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magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
lista de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
intreaga lista de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru intreaga lista de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06524
(151) 29/09/2016
(732) S.C. EXPLOIT S.R.L., Şos. Panduri

nr. 19, bl. P9, sc. 1, ap. 15, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Exploit import export S.R.L.

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

  
(531) Clasificare Viena:260304; 261113;

270501; 270508; 290113;  

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

20 Mobilier.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06511
(151) 29/09/2016
(732) BICA CRISTIANA-DANIELA,

G-ral. Gheorghe Magheru nr. 7, sc. 1,
ap. 19, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ARTIS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2767C), albastru turcoise (pantone
3265C)

  
(531) Clasificare Viena:260304; 260725;

261325; 270501; 290112;  

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

16 Hârtie şi carton; tipărituri; fotografii;
papetărie; articole de birou cu excepţia
mobilierului); material didactictic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06525
(151) 29/09/2016
(732) S.C. K-FEST SOLUTION S.R.L.,

Str. Italiana nr. 21, sector 2, 020974,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI

(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:070124; 261125;

290102;  

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

35 Organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare; cordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare; planificare şi organizare de târguri
comerciale, expoziţii şi prezentări în scopuri
economice sau publicitare; servicii de
publicitate în domeniul imobiliar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06526
(151) 29/09/2016
(732) SCHIMBINSCHI COMANESCU

MARIANA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, Str. Mihnea Voda
nr. 14, bl. A, sc. 1, et. 2, ap. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAXIM
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270510;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06512
(151) 29/09/2016
(732) FĂRCUŢĂ MARIAN CORNEL,

Str. Matei Basarab, nr. 18, sc. A, ap. 6,
Jud. Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

F.C. PROGRESUL BUCUREŞTI fondat
1944

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:050116; 050313;

050314; 270112; 270501; 270711;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06527
(151) 29/09/2016
(732) DEVEO MEDIA S.R.L., Str. Traian

nr. 9, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Lumea Lui Fram
  

(531) Clasificare Viena:030114; 090313;
260115; 260118; 270501;  

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

16 Coperţi de carte; cărţi; cărţi ilustrate; cărţi
şcolare; cărţi educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06513
(151) 29/09/2016
(732) ADARA MEDIA S.R.L., Calea

Văcăreşti, nr. 304, bl. 1D, sc. 1, et. 3,
ap. 12, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

CASA MANDL

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

43 Servicii de cazare temporară; asigurarea de
hrană şi băuturi (alimentaţie publică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06540
(151) 29/09/2016
(732) BUCURESTEAN RAZVAN

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

spatii-arad.ro

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06528
(151) 29/09/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 16, jud. Neamţ, 617185,
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(540)

PRODPROSPER Junghiu Cârnaţi
Boiereşti

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, roşu,
alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:060104; 250119;

260118; 270501; 270513; 290115;  

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

29 Carne şi preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06531
(151) 29/09/2016
(732) BUCURESTEAN RAZVAN

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

RIG TERMOPANE

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270501;

290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06532
(151) 29/09/2016
(732) B U C U R E S T E A N  R A Z V A N

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

case-arad.ro

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070311; 260725;

261113; 270501; 270524; 290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06541
(151) 29/09/2016
(732) K-EVENT SOLUTIONS S.R.L., Str.

Italiană nr. 21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

PADURILE REGALE

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;

250113; 260116; 260418; 270501;
290112;  

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

35 Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu decoraţiuni festive;
marketing pentru evenimente; organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare; organizare şi realizare de
evenimente publicitare; organizare şi
coordonare de evenimente promoţionale de
marketing pentru terţi.
41 Consultanţă în materie de planificare de
evenimente speciale; angajare de artişti scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare);
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative; furnizare de informaţii despre
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divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet; organizare de
evenimente recreative; organizare de
evenimente pentru divertisment; organizare de
evenimente muzicale; organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv; organizare de evenimente de recreere;
organizare de divertisment pentru nunţi;
producţie audio şi video şi fotografie;
fotografie; înregistrări pe benzi video (filmare);
proiecţie de filme video.
43 Spaţii pentru festivităţi şi facilităţi
temporare de birouri şi reuniuni; furnizare de
spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale;
servicii de cazare pentru evenimente; servicii
de catering pentru petreceri de zile de naştere;
servicii de catering; servicii de catering în
exterior; servicii de catering pentru spaţii
special amenajate pentru târguri şi expoziţii;
servicii de catering pentru săli spaţii special
amenajate pentru expoziţii; servicii de catering
pentru spaţii special amenajate pentru
conferinţe; servicii de catering pentru centre de
conferinţe; servicii de catering pentru petreceri;
servicii de catering pentru banchete; servicii de
consultanţă în domeniul cateringului; oranizare
de recepţii pentru nunţi (mâncare şi băutură);
organizare de recepţii pentru nunţi (spaţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06542
(151) 29/09/2016
(732) TESATORIILE REUNITE S.A., Str.

Spataru Preda nr. 5, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BABA NOVAC RESIDENCE

(591) Culori revendicate:indigo, negru,
verde închis

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260418;

270501; 270511; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor din domeniul imobiliare.
36 Afaceri imobiliare (dezvoltarea şi
valorificarea proiectelor imobiliare).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06529
(151) 29/09/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 16, jud. Neamţ, 617185,
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(540)

PRODPROSPER Junghiu Cârnaţi de
Sibiu

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, roşu,
alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:060104; 250119;

260118; 270501; 270513; 290115;  

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

29 Carne şi preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06530
(151) 29/09/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 16, jud. Neamţ,
617185, DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA 

(540)

Junghiu Salam Sinaia Prodprosper

(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
roşu, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;

060104; 250118; 250119; 261525;
270511; 290115;  

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

29 Carne şi preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06533
(151) 29/09/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 16, jud. Neamţ, 617185,
DUMBRAVA ROŞIE ROMANIA 

(540)

Prodprosper Junghiu Salam bănăţean

(591) Culori revendicate:albastru, auriu, roşu,
alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;

060104; 250118; 250119; 261325;
270501; 290115;  

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

29 Carne şi preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06534
(151) 29/09/2016
(732) BUCURESTEAN RAZVAN

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

RIG IMOBILIARE

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070311; 240118;

270507; 270524; 290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06535
(151) 29/09/2016
(732) B U C U R E S T E A N  R A Z V A N

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

teren-arad.ro

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070311; 260725;

261113; 270501; 270524; 290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06537
(151) 29/09/2016
(732) Hora Credit IFN S.A., Str. Splaiul

Unirii nr. 16, Clădirea Muntenia et. 2,
cam. 212, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Hora Credit

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

  
(531) Clasificare Viena:020716; 020723;

270501; 290114;  

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

36 Afaceri financiare, activităţi de creditare a
persoanelor fizice rezidente de către o
societate financiară non-bancară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06538
(151) 29/09/2016
(732) B U C U R E S T E A N  R A Z V A N

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

arad-apartamente.ro

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070301; 260725;

261113; 270501; 270524; 290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06539
(151) 29/09/2016
(732) BUCURESTEAN RAZVAN

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

hale-arad.ro

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070311; 260725;

261113; 270501; 270524; 290113;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06543
(151) 29/09/2016
(732) B U C U R E S T E A N  R A Z V A N

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

www.rig-termopane.ro

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06544
(151) 29/09/2016
(732) B U C U R E S T E A N  R A Z V A N

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

www.rig-imobiliare.ro

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06545
(151) 29/09/2016
(732) BUCURESTEAN RAZVAN

VASILE, nr. 128, Judeţul Arad, ,
SANLEANI ROMANIA 

(540)

www.termopane-arad.ro

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06546
(151) 29/09/2016
(732) S.C. NYP-TRANSINVEST S.R.L.,

Str. Kossuth Lajos nr. 54, judeţul
Harghita, , ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

FRUITSUN@BRONZ

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

44 Servicii oferite de solarii; servicii
medicale; servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06547
(151) 29/09/2016
(732) DADA CREATION, Str. Epureanu nr.

49, judeţul Vaslui, , BARLAD
ROMANIA 

(540)

Botez de poveste handmade

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

030717; 270501;  

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

16 Hârtie şi carton; 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee; cutii de carton personalizate, lumânări
personalizate.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă; pleduri bebeluşi.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; încălţăminte
bebeluşi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06548
(151) 29/09/2016
(732) S.C. ZEPPRO MEDIA S.R.L., Str.

Tatarasi nr. 50, bl. C1, ap. 12, judeţul
Iaşi, 700397, IAŞI ROMANIA 

(540)

TB The BEGINNING ESTD MMXIV

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

260307; 261113; 270112; 270501;
270523;  

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

16 Pungi de cafea (ambalaj).
30 Cafea; cafea măcinată; băuturi din cafea;
amestecuri de cafea; cafea cu lapte; boabe de
cafea; cafea preparata şi băuturi pe bază de
cafea; boabe de cafea măcinate; boabe de
cafea prăjite; băuturi cu gheaţă pe bază de
cafea; cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06514
(151) 29/09/2016
(732) ALEXE STELIAN, Str. Viena nr. 10,

j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  9 0 0 5 1 9 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ALEXE'S GRAND IMPERIAL Ballroom

(591) Culori revendicate:galben, gri închis
  
(531) Clasificare Viena:010110; 240107;

240118; 240903; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06515
(151) 29/09/2016
(732) CĂLIN IOANA DANIELA, Calea

Odoreului nr. 11A, jud. Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

L'atelier IOANA CĂLIN
  
(531) Clasificare Viena:010315; 270501;

270511; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06516
(151) 29/09/2016
(732) S.C. RESONANCE DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Rampei nr. 9A, jud. Iaşi,
700443, IAŞI ROMANIA 

(540)

resonance

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

290104;  

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

35 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi
echipamente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06517
(151) 29/09/2016
(732) S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE

S.R.L., Str. Costache Negruzzi nr. 22,
Hala 3, Parter, Camera 2, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

NOTABIL

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; minereuri.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06518
(151) 29/09/2016
(732) VODAFONE ROMÂNIA S.A., Str.

Barbu Văcărescu nr. 201, et. 8, sect. 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

4GTV+

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:241301; 241707;

260406; 260416; 260418; 290113;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
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
deînregistrare, discuri acustice; mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament
pentru stingerea incendiilor.

16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06519
(151) 29/09/2016
(732) PAVEL ION DANIEL, Str.

Revoluţiei nr. 3, bl. 5, sc. C, et. 4, ap.
18, jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Socului, Nr.51D, Sat Petresti, Jud.
Ilfov COM. CORBEANCA

(540)

4mk.ro

(591) Culori revendicate:roz, negru
  
(531) Clasificare Viena:261301; 270501;

270711; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Articole de parfumerie şi odorizante; balsam
pentru cuticule; beţişoare de bumbac pentru uz
cosmetic; ceruri de masaj; cosmetice;
cosmetice nemedicinale; cosmetice pentru
vânzare sub formă de kit; cosmetice şi
preparate cosmetice; creme de masaj
nemedicinale; cremă pentru cuticule; dischete
demachiante din vata; fibre de uz cosmetic;
geluri de masaj, altele decât cele pentru uz
medicinal; gel de aloe vera de uz cosmetic;
grăsimi de uz cosmetic; henna (vopsea
cosmetică); lac de uz cosmetic; loţiuni
nemedicinale; loţiuni nemedicinale pentru
piele; loţiuni parfumate (preparate de toaletă);
loţiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă); piatra ponce; pietre pentru catifelarea
tălpilor; pietre ponce pentru utilizare pe corp;
preparate abrazive pentru corp; preparate
cosmetice care ajuta la slăbit; preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului; preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor; preparate
din aloe vera pentru uz cosmetic; preparate
igienice ca articole de toaletă; preparate pentru
igienă orală; preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului; preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii; preparate pentru
pedichiură; produse cosmetice; produse
cosmetice pentru uz personal; produse
cosmetice sub formă de uleiuri; produse de
curăţare pentru perii cosmetice; produse de
curăţat nasul pentru igienă personală; produse
de masaj nemedicamentoase; produse de
toaletă nemedicinale; produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului; produse pentru
îndepărtarea cuticulei; prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice; pulbere de henna; serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice; serveţele
impregnate cu produse cosmetice; serveţele

impregnate pentru uz cosmetic; serveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice;
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic;
tampoane de curăţare impregnate cu preparate
de toaletă; tampoane de curăţare impregnate
cu produse cosmetice; trusă pentru cosmetice;
uleiuri de masaj; uleiuri de uz cosmetic;
uleiuri minerale (cosmetice); uleiuri pentru
masaj; uleiuri pentru masaj, nu de uz medical;
uleiuri pentru toaleta personală; uleiuri şi
loţiuni pentru masaj; unguente de uz cosmetic;
vată de uz cosmetic; apă florală; preparate
pentru aromoterapie; esenţe şi uleiuri eterice;
uleiuri parfumate; uleiuri nemedicinale;
uleiuri naturale de uz cosmetic; uleiuri de
aromoterapie (de uz cosmetic); uleiuri
aromatice; uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseţii; uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acţiunea căldurii; uleiuri pentru
parfumuri şi esenţe; uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale); uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice.
8 Accesorii de pedichiură (instrumente
manuale); aparate manuale pentru aranjarea
părului; cleşti pentru întors genele; aparate
manuale electrice de coafare; foarfece;
foarfece de uz personal (electrice şi
neelectrice); foarfece pentru cuticule;
instrumentar de pedichiura; instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseţii;
instrumente pentru tunderea şi îndepărtarea
părului; maşini de tuns (manuale); ondulatoare
pentru gene; pensete; placi electrice de întins
părul; pulverizatoare manuale cu pompă;
pulverizatoare (unelte acţionate manual);
separatoare de gene; suporturi pentru foarfece;
instrumente manuale de tuns; ustensile pentru
artă corporală (aparate pentru tatuare);
ustensile pentru manechiură şi pedichiură.
11 Ondulatoare electrice de păr.
35 Administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul; administrarea
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magazinelor; servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice şi de înfrumuseţare;
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet; închiriere de spaţiu
publicitar online; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicatii electronice; publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii;
servicii de comenzi online computerizate;
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte; difuzarea publicităţii pe internet
pentru terţi; difuzare de materiale publicitare
pentru terţi, printr-o reţea de comunicaţii
on-line pe internet; consultanţă şi informaţii
privind servicii pentru clienţi şi gestionarea
produselor şi preţuri pe pagini web în legatură
cu cumpărăturile pe internet; furnizare şi
închiriere de spaţiu publicitar pe internet;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet; publicitate pentru terţi
pe internet; publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet;
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet;
asistenţă privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciza; marketing
comercial (în afara de comercializare); servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini de
uz casnic, unelte de mână, articole de optică,
echipamente electrice şi electronice de uz
casnic; servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 06520
(151) 29/09/2016
(732) S.C. IGIN INVEST GRUP S.R.L.,

Aleea Barajul Lotru nr. 11, parter, bl.
M4A1, sc. 1, ap. 4, sect. 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Expert in selling properties

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 06521
(151) 29/09/2016
(732) S.C. IGIN INVEST GRUP S.R.L.,

Aleea Barajul Lotru nr. 11, parter, bl.
M4A1, sc. 1, ap. 4, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIMS PARKMAN We sell fast!

(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;

290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜


