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Cereri Mărci publicate în data de 21.02.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

00982
14/02/2014 VAMPIRES WINE S.R.L. Trandafirul Negru

2 M 2014
00983

14/02/2014 S.C. ECO PACK
MANAGEMENT S.A.

SIGURECOPARK

3 M 2014
00984

14/02/2014 ASOCIAŢIA CLUB ECVESTRU
TOPPER

TOPPER

4 M 2014
00985

14/02/2014 TEATRUL DE ANIMAŢIE
ŢĂNDĂRICĂ

Conferinţele IDEEA - Inovaţie,
Dezvoltare, Educaţie şi Evoluţie prin
Artă

5 M 2014
00986

14/02/2014 S.C. ALEGE BIO S.R.L. muse BISTRO & CAFE

6 M 2014
00987

14/02/2014 S.C. ANTONIA GOLD S.R.L. Antonia Gold

7 M 2014
00988

14/02/2014 S.C. GODGUARD SECURITY
S.R.L.

GODGUARD SECURITY

8 M 2014
00989

14/02/2014 S.C. CRAMA OLIVER BAUER
S.R.L.

CELLAR TALES

9 M 2014
00991

14/02/2014 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. SUPREMIA GRUP AROMAMIX

10 M 2014
00992

14/02/2014 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. SUPREMIA GRUP AROMAMICS

11 M 2014
00993

14/02/2014 ALBU OVIDIU ALEXANDRU Black and White Media

12 M 2014
00995

14/02/2014 S.C. VALROM INDUSTRIE
S.R.L.

vacuumLINE

13 M 2014
00996

14/02/2014 POPESCU ELENA DANIELA MARIA DOMINA

14 M 2014
00997

14/02/2014 POPESCU ELENA DANIELA VREAU BILET vreaubilet.ro

15 M 2014
00998

14/02/2014 HUŢANU OVIDIU BADA BING

16 M 2014
00999

14/02/2014 S.C. AGRICOVER S.R.L. COVERA grădină fermă sănătate

17 M 2014
01000

14/02/2014 S.C. AGRICOVER S.R.L. COVERA

18 M 2014
01001

14/02/2014 S.C. TERRANITA DELA SPIGA
S.R.L.

PATCHOULI
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Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2014
01002

14/02/2014 S.C. GLOBO PRIME
CONSULTING & DESIGN S.R.L.

ivona AMBIENTI

20 M 2014
01003

14/02/2014 S.C. VALVIS HOLDING S.A. CHATEAU CARPATHIA

21 M 2014
01004

14/02/2014 S.C. VALVIS HOLDING S.A. CHATEAU CARPATICA

22 M 2014
01005

14/02/2014 HOLOTECH STUDIOS S.R.L. facerig SOFTWARE

23 M 2014
01006

14/02/2014 HOLOTECH STUDIOS S.R.L. HOLOTECH STUDIOS
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(210) M 2014 00983
(151) 14/02/2014
(732) S.C. ECO PACK MANAGEMENT

S.A., Str. Barbu Văcărescu nr. 164A,
et. 3, Clădire C3 "Clădire Birouri",
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIGURECOPARK

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

clase:
40 Sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile; tratarea/trnsformarea deşeurilor;
reciclarea de gunoaie şi deşeuri; tratarea
deşeurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00984
(151) 14/02/2014
(732) ASOCIAŢIA CLUB ECVESTRU

TOPPER, Str. Mihai Eminescu nr. 5,
Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, ,
COMUNA SNAGOV ROMANIA 

(540)

TOPPER

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:030301; 030324;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de concursuri de echitaţie,
organizare de cursuri de echitaţie ca mijloc de
recreere.
44 Servicii de creşterea cailor şi cabalinelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00985
(151) 14/02/2014
(732) TEATRUL DE ANIMAŢIE

ŢĂNDĂRICĂ, Str. G-ral Eremia
Grigorescu nr. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Conferinţele IDEEA - Inovaţie,
Dezvoltare, Educaţie şi Evoluţie prin Artă

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00986
(151) 14/02/2014
(732) S.C. ALEGE BIO S.R.L., Str. Mişca

Petre nr. 3, bl. M17, sc. 2, ap. 78,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

muse BISTRO & CAFE

(591) Culori revendicate:alb, maro
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00987
(151) 14/02/2014
(732) S.C. ANTONIA GOLD S.R.L., Str.

Democraţiei nr. 120, judeţul Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

Antonia Gold

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:260725; 270502;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sauplacate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00995
(151) 14/02/2014
(732) S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.,

Bd. Preciziei nr.28, sector 6, 062204,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

vacuumLINE

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:260201; 270508;
290113;  

(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 14.02.2014

6

(210) M 2014 00988
(151) 14/02/2014
(732) S.C. GODGUARD SECURITY

S.R.L., Str. Ecaterina Varga nr. 8, ap.
2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GODGUARD SECURITY

 
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00996
(151) 14/02/2014
(732) POPESCU ELENA DANIELA,

B-dul Timişoara nr. 69, bl.C13, sc. B,
et. 6, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

MARIA DOMINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; servicii oferite de agenţii de bilete în
domeniul divertismentului; servicii de
divertisment radiofonic şi divertisment
televizat; organizarea de concursuri cu
caracter educativ sau de divertisment;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); organizarea şi
dirijarea de concerte; reprezentaţii teatrale;
rezervarea de locuri pentru spectacole; servicii
de interpretariat; prezentarea de spectacole
live; producţie de spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00989
(151) 14/02/2014
(732) S.C. CRAMA OLIVER BAUER

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr.
509, judeţul Vâlcea, , DRĂGĂŞANI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

CELLAR TALES

(531) Clasificare Viena:270509; 270515;
270519;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii;
solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse 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 2014 00997
(151) 14/02/2014
(732) POPESCU ELENA DANIELA,

B-dul Timişoara nr. 69, bl.C13, sc. B,
et. 6, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

VREAU BILET vreaubilet.ro

(531) Clasificare Viena:270508; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Produse din hârtie şi carton; bilete; reviste.
35 Servicii de publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; servicii oferite de agenţii de bilete în
domeniul divertismentului; servicii de
divertisment radiofonic şi divertisment
televizat; organizarea de concursuri cu
caracter educativ sau de divertisment;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); organizarea şi
dirijarea de concerte; reprezentaţii teatrale;
rezervarea de locuri pentru spectacole; servicii
de interpretariat; prezentarea de spectacole
live; producţie de spectacole; servicii de
publicare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 00998
(151) 14/02/2014
(732) H UŢA N U  O V I D I U ,  S t r .

Sarmisegetuza nr. 6, ap. 19, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

BADA BING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pizza.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00999
(151) 14/02/2014
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

COVERA grădină fermă sănătate
(591) Culori revendicate:verde, gri,

portocaliu
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi online;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole şi a celor fitosanitare, regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii şi ale
unor terţi prin diferite forme de comerţ
permiţând consumatorilor, să le vadă şi să le
cumpere comod; comerţ on-line; organizarea
de târguri şi expoziţii, saloane, prezentări de
firme şi produse; editarea de publicaţii de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi alte
materiale cu caracter tehnic şi comercial;
consultanţă privind managementul fermei şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;
consilierea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; sponsorizare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
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silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00991
(151) 14/02/2014
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.,

Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

SUPREMIA GRUP AROMAMIX

 
(531) Clasificare Viena:050314; 260118;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00992
(151) 14/02/2014
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L.,

Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

SUPREMIA GRUP AROMAMICS

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260118;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01000
(151) 14/02/2014
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bdul.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
ORAŞ VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

COVERA

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călire şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi in
industrie.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi

flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi online;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole şi a celor fitosanitare, regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii şi ale
unor terţi prin diferite forme de comerţ
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; comerţ on-line; organizarea
de târguri şi expoziţii, saloane, prezentări de
firme şi produse; editarea de publicaţii de
informare şi reclamă, prospecte, pliante şi alte
materiale cu caracter tehnic şi comercial;
consultanţă privind managementul fermei şi a
societăţilor comerciale din domeniul agricol;
consilierea agenţilor economici în realizarea
activităţilor comerciale.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; sponsorizare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 00993
(151) 14/02/2014
(732) ALBU OVIDIU ALEXANDRU, Str.

Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 26,
judeţul Braşov, 505200, FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

(540)

Black and White Media
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
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 2014 01001
(151) 14/02/2014
(732) S.C. TERRANITA DELA SPIGA

S.R.L., Calea Griviţei nr. 136, Corp
Clădire B, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PATCHOULI

(591) Culori revendicate:roz, alb, negru,
mov

(531) Clasificare Viena:050519; 270507;
270508; 290114;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);

material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
26 Dantelă şi broderii , panglici şi şnururi ;
nasturi, capse , copci; ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01002
(151) 14/02/2014
(732) S . C .  G L O B O  P R I M E

CONSULTING & DESIGN S.R.L.,
Str. Daniel Barcianu nr. 11, sector 3,
030901, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ivona AMBIENTI

 
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 2014 01005
(151) 14/02/2014
(732) HOLOTECH STUDIOS S.R.L., Str.

Roşia Montană nr. 1, bl. 17, sc. 3, et.
8, ap. 116, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

facerig SOFTWARE

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 2014 01006
(151) 14/02/2014
(732) HOLOTECH STUDIOS S.R.L., Str.

Roşia Montană nr. 1, bl. 17, sc. 3, et.
8, ap. 116, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOLOTECH STUDIOS

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 2014 00982
(151) 14/02/2014
(732) VAMPIRES WINE S.R.L., Str.

Rennes nr. 19A, judeţul Sibiu,
550006, SIBIU ROMANIA 

(540)

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01003
(151) 14/02/2014
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHATEAU CARPATHIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01004
(151) 14/02/2014
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHATEAU CARPATICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜


