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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 05934

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
28/09/2015 KIBO DELICE S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
SOPHIE PATISSERIE

2 M 2015 06379

27/09/2015 PFA LAURENTIU LAURA

Reţete ca la mama

3 M 2015 06382

27/09/2015 S.C. GUIDEBOOK
ENTERTAINMENT S.R.L.

con Sabor dance for special
moments

4 M 2015 06385

28/09/2015 S.C. KING TOX ACTIVE S.R.L.

PARIS COUNTRY AIR FRESH

5 M 2015 06386

28/09/2015 S.C. KING TOX ACTIVE S.R.L.

MILANO COUNTRY AIR FRESH

6 M 2015 06387

28/09/2015 B.S.D. CONSTRUCTION S.R.L.

SIBIU BELVEDERE RESIDENCE

7 M 2015 06388

28/09/2015 S.C. MACARON PROD S.R.L.

DB BAVARDAGE DÉLICE
MACARON

8 M 2015 06389

28/09/2015 S.C. DYOS INDUSTRY S.R.L.

styronit NATURAL INSULATION
TECHNOLOGIES

9 M 2015 06391

28/09/2015 RAMPAD CONSTRUCT S.R.L.

RAMPAD

10 M 2015 06392

28/09/2015 SUSNOSCHI - ŢIFREA
ALEXANDRU RAZVAN

LAS VEGAS GAMES

11 M 2015 06393

28/09/2015 FULGA STELIAN CATALIN

MISS ESTRADA

12 M 2015 06394

28/09/2015 S.C. MINOTAUR S.R.L.

NEW NAILS BY MAGIC STUDIO

13 M 2015 06395

28/09/2015 ELITE GUARD VIP S.R.L.

ELITE GUARD VIP EGV

14 M 2015 06396

28/09/2015 IVANICI LUMINITA PFA

MAKE-UP CAFE

15 M 2015 06397

28/09/2015 POPA GHEORGHE-CORNEL

ZEUGMA LOGISTIC

16 M 2015 06398

28/09/2015 WORLDWIDE WEBFACE

Eve's DIARY For Eves, by Eves

17 M 2015 06399

28/09/2015 S.C. CASA DE VINURI COTNARI
S.A.

IRIS
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 06400

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
28/09/2015 S.C. DEY BODYGUARD
SECURITY DBS S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
DEY BODYGUARD SECURITY
DBS

19 M 2015 06401

28/09/2015 MITRACHE DORU

PIVNIŢELE THEODOROS

20 M 2015 06402

28/09/2015 S.C. ROCHUS S.R.L.

D'LIGHT

21 M 2015 06403

28/09/2015 S.C. ROCHUS S.R.L.

INTERFRIG

22 M 2015 06404

28/09/2015 INTER CONECTER S.R.L.

AMERICANA FINEZZA

23 M 2015 06405

28/09/2015 INTER CONECTER S.R.L.

AMERICANA MOCCA

24 M 2015 06406

28/09/2015 INTER CONECTER S.R.L.

KIDS AMERICANA Yoghurt Strawberry

25 M 2015 06407

28/09/2015 OŢELEA IULIAN ALEXANDRU

nanoway

26 M 2015 06408

28/09/2015 METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY (A NEW
YORK CORPORATION)

METROPOLITAN LIFE. LET'S
BUILD THE FUTURE
TOGETHER

27 M 2015 06409

28/09/2015 CHINA TOBACCO GUANGDONG Wuyeshen
INDUSTRIAL CO., LTD.
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(210) M 2015 05934
(151) 28/09/2015
(732) KIBO DELICE S.R.L., Str.
Dezrobirii, nr. 101, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA

(210) M 2015 06379
(151) 27/09/2015
(732) PFA LAURENTIU LAURA, Str.
Bucuriei nr. 8, judeţul Timiş, 307200,
GHIRODA ROMANIA

(540)

(540)
Reţete ca la mama

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de comunicare prin bloguri online.

˜˜˜˜˜˜˜

SOPHIE PATISSERIE

(210) M 2015 06382
(151) 27/09/2015
(732) S . C .
G U I D E B O O K
ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Dobroeşti nr. 18, bl. H17, et. 2, ap. 7,
camera 1, sector 2, 022343,
BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:negru, violet
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
250110; 270511; 290105;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate din cereale; pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată
comestibilă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

(540)

con Sabor dance for special moments

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roz închis (pantone
219C)
(531) Clasificare Viena:020702; 020723;
261101; 270106; 270112; 270501;
270502; 270508; 270511; 290101;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Pantofi pentru dans; articole de
îmbrăcăminte pentru dans; costume de dans;
clini pentru body-uri purtate de dansatori
(părţi de articole de îmbrăcăminte).
41 Şcoli de dans; cursuri de dans; studiouri de
dans; spectacole de dans; exploatarea sălilor
de dans; organizare de spectacole de dans;
furnizare de cursuri de dans; organizare de
concursuri de dans; organizare de demonstraţii
de dans; prezentare de demonstraţii de dans;
demonstraţii de dans în direct; servicii oferite
de cluburile de dans; divertisment de tipul
reprezentaţiilor de dans; reprezentaţie de dans,
muzică şi teatru; servicii oferite de sălile de
dans; producţie de spectacole de divertisment
cu dansatori; producţie de spectacole de
divertisment cu dansatori şi cântăreţi; servicii
educative în domeniul dansului; furnizare de
săli de dans (închiriere).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06393
(151) 28/09/2015
(732) FULGA STELIAN CATALIN, Şos.
Mihai Bravu nr. 227, bl. B1, ap. 2,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 06392
(151) 28/09/2015
(732) S U S N O S C H I
ŢIFREA
ALEXANDRU RAZVAN, Str.
Exerciţiu nr. 99, bl. PD6, sc. D, ap. 3,
Judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

MISS ESTRADA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)
LAS VEGAS GAMES

˜˜˜˜˜˜˜
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5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2015 06394
(151) 28/09/2015
(732) S.C. MINOTAUR S.R.L., Str.
Principală nr. 1994, judeţul Galaţi, ,
LIEŞTI ROMANIA
(540)
NEW NAILS BY MAGIC STUDIO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06386
(151) 28/09/2015
(732) S.C. KING TOX ACTIVE S.R.L.,
Str. Patrioţilor, nr. 4, bl. PM14, sc. B,
et. 8, ap. 71, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06385
(151) 28/09/2015
(732) S.C. KING TOX ACTIVE S.R.L.,
Str. Patrioţilor, nr. 4, bl. PM14, sc. B,
et. 8, ap. 71, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
MILANO COUNTRY AIR FRESH

(540)
PARIS COUNTRY AIR FRESH
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical

(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.
5

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
27-28.09.2015

sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06405
(151) 28/09/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.
Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 06387
(151) 28/09/2015
(732) B.S.D. CONSTRUCTION S.R.L.,
Str. Iezer nr. 3, bl. 3, ap. 74, Jud.
Sibiu, , SIBIU ROMANIA

AMERICANA MOCCA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină de orez, făină de
boabe, ceară de albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte de
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,

(540)

SIBIU BELVEDERE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:060102; 070101;
070124; 270502; 270508; 270509;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
6
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gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, alimente pe bază de ovăz, terci
ovăz, ovăz măcinat, ovăz decorticat, clătite,
paste, pastă migdale, cremă de prăjituri, pastă
din boabe de soia, paste făinoase, produse
patiserie, bomboane (dulciuri), pateuri
(produse patiserie), bomboane cu arahide,
piper, bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiţi petit-beurre, prăjiturele,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizza, popcorn,
făină de cartofi alimentară, pudră de prăjituri,
pudre pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri (condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frişcă bătută, zahăr, dulciuri

cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitute
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în perioada
27-28.09.2015

din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai

cu zahăr, sushi,îndulcitori naturali,tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, goffre, ierburi(condimente), făină de
grâu, germeni grâu pentru consum alimentar,
frişcă bătută (preparate pentru întărire frişcă),
drojdie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine, oţet de
bere, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, băuturi pe bază de ceai, bicarbonat de
sodiu pentru gătit (praf de copt), lianţi pentru
îngheţată (îngheţată comestibilă), biscuiţi,
pâine, turtă dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte de orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolata,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
8
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porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri(co ndimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),

preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06406
(151) 28/09/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.
Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

KIDS AMERICANA Yoghurt Strawberry
(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
galben, roz, verde, maro
(531) Clasificare Viena:020508; 020904;
040505; 080121; 080301; 250119;
270502; 270504; 270507; 270508;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
9
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pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, alimente pe bază de ovăz, terci
ovăz, ovăz măcinat, ovăz decorticat, clătite,
paste, pastă migdale, cremă de prăjituri, pastă
din boabe de soia, paste făinoase, produse
patiserie, bomboane (dulciuri), pateuri
(produse patiserie), bomboane cu arahide,
piper, bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiţi petit-beurre, prăjiturele,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizza, popcorn,

măcinat, orz decorticat, făină de orez, făină de
boabe, ceară de albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte de
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitute
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
10
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chifle, blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte de orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolata,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,

făină de cartofi alimentară, pudră de prăjituri,
pudre pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri (condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frişcă bătută, zahăr, dulciuri
cu zahăr, sushi,îndulcitori naturali,tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, goffre, ierburi(condimente), făină de
grâu, germeni grâu pentru consum alimentar,
frişcă bătută (preparate pentru întărire frişcă),
drojdie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine, oţet de
bere, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, băuturi pe bază de ceai, bicarbonat de
sodiu pentru gătit (praf de copt), lianţi pentru
îngheţată (îngheţată comestibilă), biscuiţi,
pâine, turtă dulce, chifle de pâine, firimituri,
11
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sos tomat, sosuri(co ndimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06407
(151) 28/09/2015
(732) OŢELEA IULIAN ALEXANDRU,
Aleea Mânăstirii nr. 136, judeţul
Dâmboviţa,
,
VALEA
VOIEVOZILOR ROMANIA
(540)
nanoway
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investiţii, în special servicii bancare de
investiţii şi fonduri de investiţii; servicii de
planificare financiară a pensiilor; servicii în
legătură cu sporurile angajaţilor, în special
procesarea, administrarea şi managementul
planurilor de sporuri şi beneficii destinate
angajaţilor în privinţa asigurărilor şi
finanţelor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Mordanţi; răşini naturale în stare brută;
lacuri.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
servicii de cercetare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06408
(151) 28/09/2015
(732) M E T R O P O L I T A N
LIFE
INSURANCE COMPANY (A NEW
YORK CORPORATION), 1095
Avenue of the Americas, 10036, NEW
YORK S.U.A. NEW YORK
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON
PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06409
(151) 28/09/2015
(732) CHINA TOBACCO GUANGDONG
INDUSTRIAL CO., LTD.,
Linhexiheng Road, no. 186, 8th-16th
Floor,Tianhe,, , GUANGZHOU
CHINA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)
METROPOLITAN LIFE. LET'S BUILD
THE FUTURE TOGETHER

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Subscrierea şi administrarea asigurărilor de
viaţă individuale şi de grup, asigurărilor de
sănătate, asigurărilor de locuinţe şi de
automobile, anuităţi şi fonduri de pensii;
servicii de creditare ipotecară rezidenţiale şi
comerciale; servicii de intermediere şi
management imobiliar; servicii de
intermediere de fonduri mutuale şi de

Wuyeshen
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(531) Clasificare Viena:050301; 050311;
050313; 050320; 270501; 270502;
270511; 2803;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Ţigarete; tutun; ţigarete electronice; tutun
de mestecat; tabachere pentru ţigarete; ţigări
de foi; ţigarete conţinând înlocuitori de tutun,
cu excepţia celor pentru uz medical; brichete
pentru fumători; cigarillos (tip de trabuc de
dimensiuni reduse); plante pentru fumat;
capete de ţigarete; scrumiere; chibrituri; foiţe
pentru ţigarete; filtre pentru ţigarete.

(591) Culori revendicate:maro, bej
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
270508; 270522; 270524; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06388
(151) 28/09/2015
(732) S.C. MACARON PROD S.R.L., Str.
Soldat Octav Moraru, nr. 1, colţ cu str.
Av. Petrescu Serban, nr. 8, garaj şi
etaj, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 06389
(151) 28/09/2015
(732) S.C. DYOS INDUSTRY S.R.L., Str.
Cetăţianu Ioan nr. 7, Hala 6B, Jud.
Galaţi, 800198, GALAŢI ROMANIA
(540)

styronit NATURAL INSULATION
TECHNOLOGIES

(540)

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

galben,

(531) Clasificare Viena:260402; 260409;
260418; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt

DB BAVARDAGE DÉLICE MACARON
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incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

(210) M 2015 06395
(151) 28/09/2015
(732) ELITE GUARD VIP S.R.L., Str.
Vişinilor nr. 71A, Judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06391
(151) 28/09/2015
(732) RAMPAD CONSTRUCT S.R.L.,
Str. Griviţei, nr. 44, Jud. Braşov,
500182, BRAŞOV ROMANIA

ELITE GUARD VIP EGV

(540)

(531) Clasificare Viena:010102; 010110;
090110; 260106; 260113; 260303;
261106; 270112; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

RAMPAD

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Construcţii metalice; cadre metalice
(construcţii); construcţii metalice
transportabile; construcţii cu structuri
metalice; structuri metalice pentru construcţii;
scări metalice; containere metalice pentru
deşeuri; suporturi metalice.
37 Construcţii; lucrări de reparaţii în
construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06396
(151) 28/09/2015
(732) IVANICI LUMINITA PFA, Str.
Lamoteşti nr. 4, bl. 5, sc. 1, ap. 20, et.
4, sector 4, 41026, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 06399
(151) 28/09/2015
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI
S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

(540)
IRIS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

MAKE-UP CAFE

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:020908; 260104;
260114; 260118; 260121;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2015 06400
(151) 28/09/2015
(732) S . C . D E Y B O D Y G U A R D
SECURITY DBS S.R.L., Str.
Mărăşeşti nr. 40, ap. 1, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA
(740) L A B I R I N T A G E N Ţ I E D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

DEY BODYGUARD SECURITY DBS
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi întreţinere aparate
electrice şi electronice, a sistemelor de
securitate şi de alarmă.
39 Servicii de transport securizat de bunuri şi
persoane, depozitare.
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere,
de pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor
şi colectivităţilor, agenţii de detectivi şi
activităţi specifice de detectivistică, escorta,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază şi securitate.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06398
(151) 28/09/2015
(732) WORLDWIDE WEBFACE, Str.
Gheorghe Doja nr. 66, ap. 1, Judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06397
(151) 28/09/2015
(732) POPA GHEORGHE-CORNEL, Str.
Mitropoliei nr. 16, ap. 8, Judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

Eve's DIARY For Eves, by Eves
(591) Culori revendicate:roz, gri
(531) Clasificare Viena:241701; 241702;
270502; 270509; 270510; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de comunicaţii, transmitere de
mesaje prin internet; servicii de comunicare
tip chat; închirierea timpului de acces la
reţelele globale (smartphon); furnizarea
camerelor de chat pe internet; comunicaţii prin
telefon; furnizarea canalelor de comunicaţii
pentru servicii de youtube.

(540)

ZEUGMA LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:261103; 261112;
261125; 261509; 270112;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06401
(151) 28/09/2015
(732) MITRACHE DORU, Str. Vailor nr.
1, bl. 1, sc. A, ap. 9, judeţul Olt, ,
SLATINA ROMANIA
(740) S O C I E T A T E
CIVILĂ
PROFESIONALĂ
ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(210) M 2015 06402
(151) 28/09/2015
(732) S.C. ROCHUS S.R.L., Str. Fântânica
nr. 36, Lot 5, Corp Administrativ, et,
Biroul 16, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
D'LIGHT
(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(531) Clasificare Viena:241701; 260407;
260418; 270524; 290113;
(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, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

PIVNIŢELE THEODOROS

(531) Clasificare Viena:051306; 190101;
190108; 250115; 250119; 260406;
260418; 270523;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină de orez, făină de
boabe, ceară de albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte de
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitute
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor

(210) M 2015 06403
(151) 28/09/2015
(732) S.C. ROCHUS S.R.L., Str. Fântânica
nr. 36, Lot 5, Corp Administrativ, et,
Biroul 16, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

INTERFRIG
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;
(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, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06404
(151) 28/09/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.
Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)
AMERICANA FINEZZA
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din boabe de soia, paste făinoase, produse
patiserie, bomboane (dulciuri), pateuri
(produse patiserie), bomboane cu arahide,
piper, bomboane mentolate, piper (asezonare),
pesto (sos), biscuiţi, petit-beurre, prăjiturele,
plăcinte, plăcinte cu carne, pizza, popcorn,
făină de cartofi alimentară, pudră de prăjituri,
pudre pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri (condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri),
preparate pentru frişcă bătută, zahăr, dulciuri
cu zahăr, sushi,îndulcitori naturali,tabbouleh,
tacos, tapioca, făină de tapioca alimentară,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, goffre, ierburi(condimente), făină de
grâu, germeni grâu pentru consum alimentar,
frişcă bătută (preparate pentru întărire frişcă),
drojdie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine, oţet de
bere, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe

eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, alimente pe bază de ovăz, terci
ovăz, ovăz măcinat, ovăz decorticat, clătite,
paste, pastă migdale, cremă de prăjituri, pastă
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torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi, petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre

bază de cacao, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, băuturi pe bază de ceai, bicarbonat de
sodiu pentru gătit (praf de copt), lianţi pentru
îngheţată (îngheţată comestibilă), biscuiţi,
pâine, turtă dulce, chifle de pâine, firimituri,
chifle, blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte de orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolata,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
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tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
˜˜˜˜˜˜˜

pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri(condimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
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