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Cereri Mărci publicate în data de 16.11.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07380 07/11/2015 BANCEANU RAZVAN STEFAN FIRERIBS BAR-B-Q HOUSE

2 M 2015 07381 08/11/2015 TRANTU PANAIT

3 M 2015 07382 09/11/2015 RADU GEORGETA RALUCA Wealthy Minds

4 M 2015 07384 09/11/2015 S.C. BIL EXPERT SECURITY
S.R.L.

BES BIL EXPERT SECURITY

5 M 2015 07385 09/11/2015 S.C. GODMAN Godman ECHIPAMENTE DE
PROTECŢIE

6 M 2015 07386 09/11/2015 S.C. SINTO CHIM S.R.L. CARBON

7 M 2015 07387 09/11/2015 S.C. EASTERN CONSULTING
S.R.L.

Eastern Consulting

8 M 2015 07388 09/11/2015 STEFAN DIANA-RAMONA AMI ŞCOALA AUTO-MOTO

9 M 2015 07389 09/11/2015 TURTOI MIREL NEI

10 M 2015 07390 09/11/2015 COMAN REGINA G Geneva

11 M 2015 07391 09/11/2015 S.C. DRAGON STORE S.R.L. DRAGON STORE

12 M 2015 07392 09/11/2015 S.C. DENIS S.R.L. A.C SPORT by DENIS

13 M 2015 07393 09/11/2015 S.C. DENIS S.R.L. A.C MAN by DENIS

14 M 2015 07394 09/11/2015 S.C. MOVIEPLEX CINEMA S.R.L. Halloween Movie Marathon

15 M 2015 07395 09/11/2015 KONSTANTINE GROUPE S.R.L. city best orasul la degetul mic

16 M 2015 07396 09/11/2015 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

MAŞINI - teste şi verdicte

17 M 2015 07397 09/11/2015 CRYSTAL GAS S.R.L. Crystal Gas

18 M 2015 07398 09/11/2015 S.C. FALCON ELECTRONICS
PROD S.R.L.

VIPER NO ONE DARES COME
CLOSE
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19 M 2015 07400 09/11/2015 GRECU VIOLETA-CONSTANŢA GOURMETERIE
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(210) M 2015 07380
(151) 07/11/2015
(732) BANCEANU RAZVAN STEFAN,

Str. Huedin nr. 9, bl.1, sc. 1, et. 8, ap.
51,  sector  4,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FIRERIBS BAR-B-Q HOUSE

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:011505; 270502;
290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07381
(151) 08/11/2015
(732) TRANTU PANAIT, Str. Alexandru

Cel Bun nr. 66, Jud. Constanţa,
CONSTANŢA, ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena:010302; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07394
(151) 09/11/2015
(732) S.C. MOVIEPLEX CINEMA

S.R.L., Bdul. Timişoara nr. 26,
Complex Comercial Plaza România,
et. 2, Unitate S23, compusă din: Nivel
Inferior 2-1, subnivele: 2-1 (A) şi 2-1
(B), Nivel Superior 2+1, subnivele:
2+1 (A) şi 2+1 (B), sector 6, 061331,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Halloween Movie Marathon

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

9 Aparate şi instrumente fotografice şi
cinematografice; discuri compacte, DVD-uri;
programe pentru computer (software
descărcabil); aplicaţii software de calculator,
descărcabile; software pentru jocuri; publicaţii
electronice descărcabile; desene animate;
carduri de fidelitate magnetice codate; fişiere
cu imagini descărcabile; fişiere cu muzică
descărcabile; distribuitoare de bilete; aparate
pentru tipărirea automată a biletelor pentru
cinema; panouri de afişaj electronic.
16 Publicaţii periodice; publicaţii imprimate;
publicaţii periodice tipărite în domeniul
filmelor şi cinematografiei; reviste (publicaţii
periodice); ziare; broşuri; agende; cărţi; bilete;
afişe; afişe publicitare; postere din hârtie;
pliante; fotografii; papetărie; produse de
imprimerie; calendare; albume; saci (pungi,
plicuri) din hârtie sau plastic, pentru ambalat;
hârtie de ambalat; ambalaje (papetărie);

materiale pentru împachetat din hârtie sau
carton; fluturaşi publicitari; cupoane
(voucher-ere).
35 Publicitate; publicitate în cinematografe;
publicitate pentru pelicule cinematografice;
activităţi de gestionare a sălilor de spectacol
(gestiunea afacerilor comerciale); lucrări de
birou; distribuirea de materiale publicitare şi
materiale promoţionale; închirierea spaţiilor
publicitare; închirierea panourilor publicitare;
publicarea textelor publicitare; închirierea de
material publicitar; scrierea textelor
publicitare; publicitate televizată; publicitate
radio; închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare; asistenţă în
managementul afacerilor; organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional;
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori); sondaje
de opinie; marketing; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a produselor alimentare, a
dulciurilor, a băuturilor răcoritoare (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
strângerea la un loc, în beneficiul tertjlor, a
CD-urilor si DVD-urilor (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
jucăriilor şi a obiectelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail; organizarea şi gestionarea de programe
de fidelizare a clienţilor în scop promoţional
şi publicitar; servicii de carduri de fidelitate;
organizare de evenimente şi acţiuni în scopuri
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publicitare şi promoţionale.
37 Reparaţii si întreţinere de maşini şi aparate
cinematografice.
39 Servicii de livrare de mâncare; livrarea de
ziare şi reviste; livrări de flori; închirierea
spaţiilor de parcare; parcarea maşinilor.
41 Divertisment; proiecţii de filme
cinematografice; prezentări în săli
cinematografice; studiouri cinematografice;
închirierea de filme cinematografice;
închiriere de aparate de proiecţie
cinematografică şi accesoriile aferente;
distribuţie de filme cinematografice;
închirierea de decoruri; producţii de film,
altele decât filmele publicitare; servicii de
divertisment şi educaţie oferite în legătură cu
filmele cinematografice şi cinematografia;
servicii de educaţie şi divertisment oferite de
spaţii de joacă pentru copii; organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment);
organizarea competiţiilor sportive; publicare
de texte, altele decât textele publicitare;
furnizarea de publicaţii electronice, care nu
pot fi descărcate; servicii de agenţii de bilete
(divertisment); rezervare de locuri pentru
spectacole; rezervare de locuri la
cinematografe; organizarea de festivaluri de
film; organizarea şi susţinerea concertelor;
servicii de fotografiere; informaţii despre
posibilităţi de recreere; organizarea de parade
de modă pentru amuzament; organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale; planificarea petrecerilor
(distracţii); producţia de programe de radio şi
televiziune; scrierea textelor, altele decât
textele publicitare; subtitrare; servicii de
traducere; producţia de spectacole;
organizarea de evenimente în scopuri
culturale, educaţionale sau de divertisment.
42 Design de decoraţiuni interioare; design
grafic; crearea şi mentenanţa website-urilor;

programare pentru calculatoare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de baruri, restaurante, cafenele,
cantine, cofetării, snack-bar-uri; închirieri de
construcţii transportabile; închirierea sălilor
de şedinţă; închirierea de săli pentru
evenimente; servicii de catering; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07395
(151) 09/11/2015
(732) KONSTANTINE GROUPE S.R.L.,

Str. Radu Cel Frumos, nr. 28,
Viforâta, Jud. Dâmboviţa, ,
COMUNA ANINOASA 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)

city best orasul la degetul mic

(531) Clasificare Viena:011523; 241725;
250325; 270508;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; creare, redactare şi distribuire de
texte publicitare; servicii de editare texte
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publici tare;  prelucrare  de texte;
comercializarea de reviste, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legatură cu aceste produse,
naţionale şi/sau din import, inclusiv servicii
de asistenţă şi consultanţă; consiliere în
afaceri privind francizarea; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07396
(151) 09/11/2015
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAŞINI - teste şi verdicte

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

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
precum cercetarea şi proiectarea aferenta;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07397
(151) 09/11/2015
(732) CRYSTAL GAS S.R.L., B-dul.

Pipera 1-IA, Jud. Ilfov, VOLUNTARI
ROMANIA 

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

(540)

Crystal Gas

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7479C), verde muştar (pantone
7492C), verde deschis (pantone 346C,
360C,367C, 584C), pantone 7689C,
pantone 7731C, pantone 7690C, verde
închis (pantone 339C), bleu (pantone
630C)

(531) Clasificare Viena:260323; 261113;
261125; 270501; 290112;  

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07382
(151) 09/11/2015
(732) RADU GEORGETA RALUCA, Str.

Foişorului nr. 15, bl. F9C, sc. 1, ap.
28, sector 3, 031174, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Wealthy Minds

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07386
(151) 09/11/2015
(732) S.C. SINTO CHIM S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 6, jud. Braşov,
BRAŞOV, ROMANIA 

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

(540)

CARBON

(531) Clasificare Viena:011315; 260106;
270508;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07387
(151) 09/11/2015
(732) S.C. EASTERN CONSULTING

S.R.L., Str. Carol Davila nr. 99, et. 1,
sect. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

                   Eastern Consulting

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
170302; 260416; 270501;  

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

35 Consultanţă în management; consultanţă
(contabilitate) fiscală; consultanţă fiscală
(contabilitate); consultanţă în afaceri;
consultanţă privind managementul afacerilor;
consultanţă în organizarea afacerilor;
consultanţă în organizarea întreprinderilor;
consultanţă în managementul afacerilor;
consultanţă profesională în afaceri;
consultanţă privind organizarea afacerii.
36 Servicii de consultanţă fiduciară;
consultanţă fiscală (nu contabilitate).
45 Servicii de consultanţă juridică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07388
(151) 09/11/2015
(732) STEFAN DIANA-RAMONA, Str.

Sold. Petre M.Tina nr. 2, bl. L9B, sc.
B, ap. 56, sect. 3, 030404,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMI ŞCOALA AUTO-MOTO

(531) Clasificare Viena:020123; 090110;
180123; 240301; 240309; 250106;  

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

41 Şcoala auto (instruire); furnizare de
instruire în conducerea unui vehicul cu motor;
cursuri de conducere preventivă (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07389
(151) 09/11/2015
(732) TURTOI MIREL, Str. Stejarului nr.

11D, Sat Dobroieşti, Judeţul Ilfov, ,
C O M U N A  D O B R O I E Ş T I
ROMANIA 

(540)

NEI

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07384
(151) 09/11/2015
(732) S.C. BIL EXPERT SECURITY

S.R.L., Str. Creata nr. 58-60,
Construcţia C1, Camera 1, sector 5,
051063, BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

BES BIL EXPERT SECURITY

(531) Clasificare Viena:270112; 270502;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07390
(151) 09/11/2015
(732) COMAN REGINA, Str. Jean Steriadi

nr. 30-38, bl. M10, sc. A, ap. 10,
sector 3,  BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

G Geneva
(591) Culori revendicate:argintiu

(531) Clasificare Viena:260118; 270522;
290106;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07391
(151) 09/11/2015
(732) S.C. DRAGON STORE S.R.L.,

B-dul Lacul Tei nr. 1bis, parter,
Camera 3, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DRAGON STORE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07385
(151) 09/11/2015
(732) S.C. GODMAN, Str. Crişul Repede

nr. 1, Judeţul Bihor, , COMUNA
BIHARIA ROMANIA 

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

(540)

Godman ECHIPAMENTE DE                   
    PROTECŢIE

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:261507; 270508;
290104;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;

ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
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, transmitere;
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
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetaiice
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07392
(151) 09/11/2015
(732) S.C. DENIS S.R.L., Str. Calea Unirii

nr. 20J, judeţul Suceava, 720018,
SUCEAVA ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

A.C SPORT by DENIS

(531) Clasificare Viena:270511; 270512;  

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste material neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07393
(151) 09/11/2015
(732) S.C. DENIS S.R.L., Str. Calea Unirii

nr. 20J, judeţul Suceava, 720018,
SUCEAVA ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

A.C MAN by DENIS

(531) Clasificare Viena:270511; 270512;  

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste material neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07398
(151) 09/11/2015
(732) S.C. FALCON ELECTRONICS

PROD S.R.L., Splaiul Unirii nr.
247-251, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VIPER NO ONE DARES COME CLOSE

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

  
(531) Clasificare Viena:031101; 270502;

270517; 290115;  

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

12 Alarme antifurt pentru vehicule.
35 Regruparea în avantajul terţilor a alarmelor
antifurt pentru vehicule (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Instalare şi reparaţie de alarme antifurt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07400
(151) 09/11/2015
(732) GRECU VIOLETA-CONSTANŢA,

Str. Ştefan cel Mare nr. 32, bl. 26A,
sc. 1, ap. 32, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GOURMETERIE

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
alb

  (531) Clasificare Viena:050105; 050116;
270508; 290113;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜


