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Cereri Mărci publicate în data de 24.12.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07855 17/12/2015 TIGAU LAURENTIU DANIEL OSSA

2 M 2015 07856 17/12/2015 TIGAU LAURENTIU DANIEL RED + BLACK

3 M 2015 08264 17/12/2015 S.C. POSTERSCOP S.R.L. Multidiet

4 M 2015 08299 17/12/2015 S.C. ALDINI TURISM S.R.L. PARADISO HOTEL

5 M 2015 08300 17/12/2015 BALDOVIN ION BALDOVIN
BIOPLASMOTERAPIE

6 M 2015 08301 17/12/2015 S.C. WORLD CLASS ROMANIA
S.R.L.

LET'S GO YOU

7 M 2015 08302 17/12/2015 ASOCIAŢIA TASULEASA SOCIAL VIA MARIA THERESIA

8 M 2015 08303 17/12/2015 S.C. SUCEAVA CULTURAL
MEDIA S.R.L.

Lada cu zestre

9 M 2015 08304 17/12/2015 TRAINING & CONSULTING
GROUP S.R.L.

Lada de Zestre

10 M 2015 08305 17/12/2015 S.C. AUTO ALBINA S.R.L. AUTO ALBINA piese auto Preţuri
de calitate!

11 M 2015 08306 17/12/2015 VASILE CRISTIAN IONUŢ La Casa de Turtă Dulce

12 M 2015 08307 17/12/2015 S.C. ESI BUSSINES S.R.L. INFOBLOCURI

13 M 2015 08308 17/12/2015 CADAR IOANA-SORINA Is Ca dar

14 M 2015 08309 17/12/2015 S.C. EUROCOM S.R.L. retter

15 M 2015 08310 17/12/2015 S.C. SEVDA IMPEX S.R.L. SEVDA JEWELRY Dorinţe
împlinite.

16 M 2015 08312 17/12/2015 S.C. EURO COMPACT ART
S.R.L.

Ristorante La Mia Musica

17 M 2015 08313 17/12/2015 S.C. EURO COMPACT ART
S.R.L.

ON CLUB EXPERIENCES

18 M 2015 08314 17/12/2015 S.C. CASTEL PRODIMPEX 2003
S.R.L.

Draga Maria
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19 M 2015 08315 17/12/2015 IACOBUS RALUCA-ELENA PERSSONALL

20 M 2015 08316 17/12/2015 S.C. CARMINE PROD S.R.L. Carmine shoes

21 M 2015 08317 17/12/2015 SIMION MILICĂ p>2KY* *we have been here at
the crossroads of winds and
empires for over 2000 years!
*suntem aici la răscruce de
vânturi si imperii de peste 2000
de ani !

22 M 2015 08318 17/12/2015 OLTEAN CRISTIAN DANUT GO SMART

23 M 2015 08319 17/12/2015 IACOB STRUGARU SORIN
CLAUDIU

POFTICIOSU'

24 M 2015 08320 17/12/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

SUDOKU campion

25 M 2015 08321 17/12/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

BAZAR UMORISTIC

26 M 2015 08322 17/12/2015 TRITECH GROUP S.R.L. WATTROM BE FOTOVOLTAIC

27 M 2015 08323 17/12/2015 STAGES GRUP S.R.L. s stage promotion

28 M 2015 08324 17/12/2015 S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L. THE KING

29 M 2015 08325 17/12/2015 S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L. THE PRINCE

30 M 2015 08326 17/12/2015 S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L. ROYAL

31 M 2015 08327 17/12/2015 S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L. THE KING EVENTS

32 M 2015 08329 17/12/2015 DRAGOTA MIHAELA CORNELIA Bioritmo Cumperi Bio la preţuri
naturale

33 M 2015 08330 17/12/2015 S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. ALTEX CEL MAI MIC PREŢ DIN
ROMÂNIA 2X DIFERENTA

34 M 2015 08331 17/12/2015 JOHNSON & JOHNSON CU FIECARE ATINGERE FACI
UN PAS ÎNAINTE

35 M 2015 08332 17/12/2015 ASOCIAŢIA TASULEASA SOCIAL PĂDUREA PEDAGOGICĂ
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36 M 2015 08333 17/12/2015 S.C. EURO PARTS
DISTRIBUTION S.R.L.

epiesa.ro

37 M 2015 08334 17/12/2015 TIBOO S.R.L. TIBOO

38 M 2015 08335 17/12/2015 S.C. SIDE TRADING S.R.L. SIDE

39 M 2015 08336 17/12/2015 TIRON CORIN-MADALINA TOTAL DANCE CENTER Do U
Speak DANCE?!
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(210) M 2015 07855
(151) 17/12/2015
(732) TIGAU LAURENTIU DANIEL,

Calea Plevnei, nr. 141, bl. 3, et. 3, ap.
11,  sector  6,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OSSA

(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena:260409; 260416;
260418; 270501; 290112;  

(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.
8 Unelte şi scule (acţionate manual).
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07856
(151) 17/12/2015
(732) TIGAU LAURENTIU DANIEL,

Calea Plevnei, nr. 141, bl. 3, et. 3, ap.
11,  sector  6,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RED + BLACK

(531) Clasificare Viena:180321; 260116;
270508; 270511;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, în special
genţi, genţi de sport, pungi. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; toate
bunurile menţionate anterior, inclusiv pentru
scopuri sportive.
28 Articole de gimnastică şi sport necuprinse
în alte clase, în particular articole pentru tenis
de masă; palete de tenis de masă, huse pentru
palete de tenis de masă, mingii pentru tenis de
masă, mese pentru tenis de masă, seturi de
fileuri pentu tenis de masă, cutii pentru palete
de tenis de masă, acoperiri de caucic pentru
palete de tenis de masă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08264
(151) 17/12/2015
(732) S.C. POSTERSCOP S.R.L., Str.

Zugrav Nedelcu nr. 3, jud. Timiş ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Multidiet

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

5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; suplimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08309
(151) 17/12/2015
(732) S.C. EUROCOM S.R.L., Str.

Margaretelor nr. 13, bl. A9, ap. 7,
judeţul Alba, ALBA IULIA
ROMANIA 

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

(540)

   retter

(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 călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08310
(151) 17/12/2015
(732) S.C. SEVDA IMPEX S.R.L., Str.

Viceamiral Ioan Murgescu nr. 18,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

    SEVDA JEWELRY Dorinţe împlinite.

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270512;  

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

35 Comerţ cu bijuterii, ceasuri, obiecte
artizanale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08312
(151) 17/12/2015
(732) S.C. EURO COMPACT ART

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 290,
Complex Studenţesc Regie, Cantina
R2 Subsol, Biroul S41, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ristorante La Mia Musica

(591) Culori revendicate:negru, alb,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020111; 260114;

270509; 270510; 290113;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08325
(151) 17/12/2015
(732) S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L., Str.

Gavril Muzicescu nr. 24, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

THE PRINCE

(591) Culori revendicate:auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:240905; 240921;

270502; 270503; 270508; 270517;
290112;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08313
(151) 17/12/2015
(732) S.C. EURO COMPACT ART

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 290,
Complex Studenţesc Regie, Cantina
R2 Subsol, Biroul S41, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ON CLUB EXPERIENCES

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270506; 270510; 290111;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08314
(151) 17/12/2015
(732) S.C. CASTEL PRODIMPEX 2003

S.R.L., Calea Călăraşilor nr. 245-247,
bl. B1, sc. 1, parter, ap. 5, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Draga Maria

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010302;

010306; 060102; 060104; 061901;
270508; 290113;  

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

43 Hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08326
(151) 17/12/2015
(732) S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L., Str.

Gavril Muzicescu nr. 24, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

ROYAL

(591) Culori revendicate:auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:240902; 240905;

270102; 270103; 270508; 270517;
290112;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08327
(151) 17/12/2015
(732) S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L., Str.

Gavril Muzicescu nr. 24, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

THE KING EVENTS

(591) Culori revendicate:auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:240112; 240901;

240916; 240924; 270501; 270502;
270504;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08315
(151) 17/12/2015
(732) IACOBUS RALUCA-ELENA, Str.

Belgrad nr. 32, judeţul Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiu l
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PERSSONALL

(531) Clasificare Viena:241725; 260416;
260418; 261325; 270508; 270524;  

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

5 Tampoane absorbante; tampoane pentru
menstruaţie; tampoane pentru uz medical;
tampoane sanitare.
10 Prezervative.
11 Sterilizatoare pentru periuţe de dinţi.
21 Periuţe de dinţi; cutii pentru periuţe de
dinţi; recipiente pentru periuţe de dinţi;
suporturi pentru periuţe de dinţi; truse de
îngrijire dentară conţinând periuţe de dinţi şi
aţă dentară; aţă dentară; aţă dentară
medicamentoasă; dispensere de aţă dentară.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; pantaloni
pentru copii; bandane; halate de baie, papuci
de baie; căşti de baie; slipuri de baie; costume
de baie; îmbrăcăminte pentru plajă; pantofi
pentru plajă; curele; cizme; ghete de sport;
ghete de ski; sepci; îmbrăcăminte pentru
gimnastică; îmbrăcăminte din imitaţie de
piele; îmbrăcăminte din piele; haine; butoni;

chiloţi; rochii; mănuşi; cizme scurte; ciorapi
de damă; jachete; tricouri; pulovere; egări;
lenjerie de corp; uniforme; cravate; salopete;
paltoane; pijamale; pelerine; sarafane; batiste;
sandale; eşarfe; şaluri; cămăşi; pantofi; fuste;
şosete; tricouri de sport; ciorapi; pantaloni;
îmbrăcăminte rezistentă la apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08316
(151) 17/12/2015
(732) S.C. CARMINE PROD S.R.L., Str.

Drumeagului nr. 69, parter, ap. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L.,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Carmine shoes

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

(531) Clasificare Viena:270501; 270504;
270507; 270509; 270512; 290114;  

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; genţi de
călătorie; centuri din piele; cutii din piele sau
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carton din imitaţie din piele; serviete;
portcarduri; valize din piele sau carton cu
imitaţie din piele; poşete; structuri de genţi;
blănuri; valize pentru călătorie; genţi de mână;
mânere pentru genţi; imitaţie de piele; curele
din piele; lenjerie intimă din piele; portofele;
pungi din piele pentru ambalare; ghiozdane;
saci pentru sport; geamantane de călătorie;
genţi de cumpărături pe roţi.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; cizme;
pantofi de fotbal; fitinguri de metal
încălţăminte; tocuri pentru încălţăminte;
dispozitive anti-alunecare pentru încălţăminte;
vârfuri pentru încălţăminte; carâmburi;
bombeuri pentru încălţăminte; curele de ghete;
curele; galoşi; pantofi pentru gimnastică;
cizme scurte; întăritoare de călcâi pentru
încălţăminte; branţuri; ghete dantelate;
îmbrăcăminte din piele; îmbrăcăminte din
imitaţie de piele; îmbrăcăminte de
motociclişti; sandale; eşarfe; pantofi; tălpi
pentru încălţăminte; protecţii pentru ghete;
pantofi de sport; pantofi din lemn; ghete de
sport.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a produselor din
clasele 18 si 25 mai sus-menţionate
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08329
(151) 17/12/2015
(732) D R A G O T A  M I H A E L A

CORNELIA, Str. Turnul Eiffel nr.
13, sector 2,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Bioritmo Cumperi Bio la preţuri naturale

(531) Clasificare Viena:050116; 270503;
270504; 270510;  

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

35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv în mediul
on line şi prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv on
line pe internet; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori, în legatură cu acestea; activităţi
de import export; lanţ de magazine şi
magazine on line specializate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08299
(151) 17/12/2015
(732) S.C. ALDINI TURISM S.R.L., Str.

Polonă nr. 5, Corp Administrativ,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

PARADISO HOTEL

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

  
(531) Clasificare Viena:030717; 050313;

261121; 270501; 270508; 290115;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; discotecă;
bar; club; servicii hoteliere; restaurante;
închirieri temporare; rezervare hotel; motel;
pensiuni; camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08300
(151) 17/12/2015
(732) BALDOVIN ION, Aleea Terasei nr.

1, bl. D1, sc. 2, ap. 17, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BALDOVIN BIOPLASMOTERAPIE

(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.
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
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
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08301
(151) 17/12/2015
(732) S.C. WORLD CLASS ROMANIA

S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. STRATULAT ALBULESCU
Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Str. Ion Brezoianu nr. 27, et. 6,
biroul 3, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LET'S GO YOU

(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.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
proiectare şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08302
(151) 17/12/2015
(732) ASOCIAŢIA TASULEASA

SOCIAL, Str. Obcioara nr. 97,
judeţul Bistriţa-Năsăud, 427363,
PIATRA FINTINELE ROMANIA 

(540)

VIA MARIA THERESIA

(531) Clasificare Viena:020301; 250325;
261325; 270508; 270509;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08303
(151) 17/12/2015
(732) S.C. SUCEAVA CULTURAL

MEDIA S.R.L., Str. Calea Naţională
nr. 2177, Ateneu Grădiniţa, Comuna
Dumbrăveni, judeţul Suceava, , SAT
DUMBRĂVENI ROMANIA 

(540)

Lada cu zestre

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08304
(151) 17/12/2015
(732) TRAINING & CONSULTING

GROUP S.R.L., B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 15, clădire Pavilion
Administrativ, camera 4, et. II, Jud.
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

(540)

Lada de Zestre

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08305
(151) 17/12/2015
(732) S.C. AUTO ALBINA S.R.L., Str.

Zorilor, nr. 6C, Jud. Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

AUTO ALBINA piese auto Preţuri de
calitate!

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7409C), negru, alb

  (531) Clasificare Viena:031304; 140309;
140501; 270508; 290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou pentru piese auto şi
accesorii pentru autovehicule.
39 Transportul; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; distribuţie (livrare) de piese auto
şi accesorii pentru autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08306
(151) 17/12/2015
(732) VASILE CRISTIAN IONUŢ, Str.

Castelului nr. 30, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

La Casa de Turtă Dulce

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

  (531) Clasificare Viena:070124; 070125;
090110; 270501; 270524; 290114;  

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

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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08307
(151) 17/12/2015
(732) S.C. ESI BUSSINES S.R.L., Str.

Galata, nr. 55, bl. D, sc. 4, ap. 21, Jud.
Ilfov,  VOLUNTARI, ROMANIA 

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

(540)

INFOBLOCURI

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

35 Contabilitate; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative.
37 Reparaţii şi întreţinere de clădiri; curăţare
interioară şi exterioară de clădiri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08308
(151) 17/12/2015
(732) CADAR IOANA-SORINA, Str.

Câmpului nr. 141, judeţul Cluj,
TURDA, ROMANIA 

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

(540)

Is Ca dar

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, negru, mov, roz

  (531) Clasificare Viena:051309; 051325;
250113; 261112; 270504; 270508;
270515; 290115;  

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

6 Articole mici din metal; suporturi metalice;
construcţii şi structuri metalice; confecţii
metalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse, în mod
special plante şi flori naturale, flori tăiate vii şi
uscate, plante la ghiveci, accesorii, seminţe,
ierbii, aranjamente florale, compoziţii şi
concepte florale, structuri pentru acestea,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le

achiziţioneze comod; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); publicitate online pe o reţea de
computere; organizarea de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale, publicitare şi de
promovare; publicitate în aer liber;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; demonstraţii cu
produse în scop comercial şi publicitar.
41 Organizarea şi coordonarea de evenimente
culturale şi artistice, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ, târguri, spectacole;
cursuri şi instruire în materie de aranjamente
florale.
44 Servicii oferite de florării; servicii de arta
florală; servicii de aranjare şi decorare a
buchetelor de flori; aranjamente florale;
compoziţii florale şi servicii de grădinărit,
peisagistică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08317
(151) 17/12/2015
(732) SIMION MILICĂ, Str. Săcăşel nr. 4,

sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

p>2KY* *we have been here at the
crossroads of winds and empires for over
2000 years! *suntem aici la răscruce de
vânturi si imperii de peste 2000 de ani !

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

  
(531) Clasificare Viena:241707; 241725;

270501; 270523; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08318
(151) 17/12/2015
(732) OLTEAN CRISTIAN DANUT, Str.

Primăverii nr. 8, et. 6, ap. 24, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GO SMART

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
ochelarilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
44 Servicii prestate de opticieni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08319
(151) 17/12/2015
(732) IACOB STRUGARU SORIN

CLAUDIU, Str. Hanciuc nr. 13, bl. 356,
sc. A, et. 3, ap. 12, 700350, IAŞI
ROMANIA 

(540)

POFTICIOSU'

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

35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un loc
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshoping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou, baze
de date, activităţi de birou, de înregistrare,
transcriere, compunere, compilare sau
sistematizare a comunicărilor scrise sau a
înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice; ofertă de
publicaţii şi carte pe hârtie sau în format
electronic, servicii de abonament la publicaţii;
relaţii publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin Internet şi site-uri de
Internet; organizare de târguri şi expoziţii în
scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.Servicii de
alimentaţie publică; servicii de cazare

temporară; catering de alimente şi băuturi;
cafenele; ceainării; cantine; restaurante;
restaurante cu autoservire; snack-baruri;
servicii de bar;
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; catering de alimente şi
băuturi; cafenele; ceainarii; cantine;
restaurante; restaurante cu autoservire;
snack-baruri; servicii de bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08320
(151) 17/12/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SUDOKU campion

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509;  

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

16 Publicaţie periodică.Redactare şi editare;
publicitate; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din.
35 Redactare şi editare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08321
(151) 17/12/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT

S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector 1,
013701, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BAZAR UMORISTIC

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
270519; 270523;  

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

16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare (distribuţie).
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08330
(151) 17/12/2015
(732) S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.,

B-dul. Poligrafiei, nr.1C, Clădire Ana
Holding, et.2, sector 1, , BUCUREŞTI
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)

ALTEX CEL MAI MIC PREŢ DIN
ROMÂNIA 2X DIFERENTA

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

(531) Clasificare Viena:241725; 250119;
270510; 270517; 270702; 290114;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă;
maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice; discuri
compacte, dvd-uri şi alte suporturi digitale de
înregistrare; mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculator;
extinctoare.
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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08322
(151) 17/12/2015
(732) TRITECH GROUP S.R.L., Str.

Poporului nr. 27, corp C1, Jud.
Constanţa, 900604, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

WATTROM BE FOTOVOLTAIC

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri
(531) Clasificare Viena:011503; 251225;

260116; 270501; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice: aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare; extinctoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08323
(151) 17/12/2015
(732) STAGES GRUP S.R.L., Str. Tuzla, nr.

44, sector 2, 023881, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

s stage promotion

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  (531) Clasificare Viena:260406; 260418;
270508; 270521; 270524; 290114;  

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

35 Publicitate.
41 Divertisment; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08324
(151) 17/12/2015
(732) S.C. PLUS QUADRIGA S.R.L., Str.

Gavril Muzicescu nr. 24, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

THE KING

(591) Culori revendicate:auriu, alb

(531) Clasificare Viena:240902; 240905;
270502; 270508; 270517; 290112;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi.
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08331
(151) 17/12/2015
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

Johnson & Johnson Plaza, 08933, NEW
BRUNSWICK S.U.A. NEW JERSEY

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CU FIECARE ATINGERE FACI UN PAS
ÎNAINTE

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

1 Soluţii chimice de control pentru analiză
fluidelor din organism pentru a fi utilizate cu
dispozitive de monitorizare a glucozei din sânge
şi de administrare a insulinei.
5 Bande de testare pentru dispozitivele de
monitorizare a glucozei din sânge.
9 Software utilizat în combinaţie cu dispozitive
de monitorizare a glucozei din sânge, pompe şi
patch-uri de perfuzie a insulinei.
10 Dispozitive de monitorizare şi măsurare a
glucozei din sânge, incluzând părţi şi accesorii;
lantete, dispozitive pentru incizii şi alte
dispozitive de înţepat în deget folosite să atraga
sângele pentru a fi utilizat cu dispozitive de
monitorizare a glucozei din sânge sau pentru
alte utilizări medicale; dispozitive de
administrare a insulinei, şi anume pompe şi
patch-uri de perfuzie a insulinei, catetere, ace
stilouri (pen needles), seringi, introducatoare de
ace şi aparate portabile; aparate portabile pentru
administrarea transdermică a medicamentelor,
şi anume, patch-uri de administrare a insulinei
vândute fără medicaţie; dispozitive medicale, şi
anume, monitoare de administrare medicamente
care utilizeaza alerte şi remindere; dispozitive

medicale pentru administrarea transdermică a
medicamentelor, şi anume, aparate portabile
pentru medicamente transdermice şi anume,
patch-uri de administrare a insulinei vândute
fără medicaţie; părţi pentru dispozitive
medicale, şi anume, canule vândute separat
şi/sau vândute ca o unitate împreună cu
aparatul medical, pentru administrarea
transdermică a medicamentelor.
16 Publicaţii, materiale promoţionale,
manuale, şi broşuri de informare cu privire la
dispozitive de monitorizare a glucozei din
sânge, dispozitive de administrare a insulinei
şi diabet (tipizate).
41 Servicii educaţionale referitoare la
dispozitivele de monitorizare a glucozei din
sânge, dispozitive de administrare a insulinei
şi diabet; furnizarea de informaţii cu privire la
dispozitive de monitorizare a glucozei din
sânge, dispozitive de administrare a insulinei
şi diabet (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08332
(151) 17/12/2015
(732) ASOCIAŢIA TASULEASA SOCIAL,

Str. Obcioara nr. 97, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 427363, PIATRA
FINTINELE ROMANIA 

(540)

PĂDUREA PEDAGOGICĂ

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

(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 08333
(151) 17/12/2015
(732) S . C .  E U R O  P A R T S

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Sld.
Erou Ionescu Gheorghe nr. 13, bl.
136, sc. 2, et.3, ap. 72, sect. 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA 

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

(540)

epiesa.ro

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
grena, turcoaz

(531) Clasificare Viena:150703; 270501;
270505; 270506; 270508; 270515;  

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

35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv în mediul
on line şi prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv on
line pe internet; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori, în legatură cu acestea; activităţi
de import export; lanţ de magazine şi
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magazine on line specializate.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; livrări de
bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08334
(151) 17/12/2015
(732) TIBOO S.R.L., Str. Rodniciei nr. 31,

ap. 13, Judeţul Mureş, , TÂRGU
MUREŞ 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)

TIBOO

(531) Clasificare Viena:260409; 260418;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, regruparea la un loc
în beneficiul terţilor a diverselor produse
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; servicii asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice (site-uri web sau emisiuni de
teleshopping); import -export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08335
(151) 17/12/2015
(732) S.C. SIDE TRADING S.R.L., Str.

Antenei nr. 1A, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

SIDE

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260124;

270501; 270523; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08336
(151) 17/12/2015
(732) TIRON CORIN-MADALINA, Aleea

Voinicului nr. 2A, bl. C1, et. 1, ap. 6,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
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)

TOTAL DANCE CENTER Do U Speak
DANCE?!

(591) Culori revendicate:verde, roz, albastru,
mov, portocaliu, negru

 (531) Clasificare Viena:020108; 241725;
261325; 270504; 270508; 270510;
270511; 270512; 290115;  

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

16 Publicaţii tiparite în domeniul dansului.
35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate

mijloacele de comunicare, inclusiv on line
p r i n
intermediul unui site web specializat,
r e a l i z a r e a
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii
pentru aceste produse/servicii; servicii de
asistenţă şi consultanţă specifică domeniului
d e
activitate; comercializarea (vanzare en gros
s a u
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte
pentru dans, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţi să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod; lant de
magazine şi magazine online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de
cluburile de dans; servicii educative în
domeniul dansului; organizarea de
evenimente în domeniul dansului; studiouri de
dans; şcoli de dans; exploatarea sălilor de
dans; furnizarea de cursuri şi instalaţii pentru
dans; prezentarea de demonstraţii de dans;
spectacole de dans; organizarea de concursuri,
demonstraţii şi spectacole de dans; producţia
de spectacole de divertisment cu dansatori.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



(210) M 2015 08077
(151) 01/10/2013
(732) F.LLI GANCIA & C.S.p. A., Corso

Liberta, 66, I- 14053, Canelli At
ITALIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ROMANOFF

  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); votcă,
băuturi pe bază de votcă.

˜˜˜˜˜˜˜




