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Cereri M|rci publicate în data de 24/03/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01666

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/03/2016 JOSEFIN PUB S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
Café Lumiere

2 M 2016 01835

17/03/2016 C.M.I. POPESCU MONICA

Doctor Popescu Monica

3 M 2016 01836

17/03/2016 CIORNEI IOAN-CRISTIAN

BRYQ-O-PEL

4 M 2016 01837

17/03/2016 BOGDAN CONSTANTIN
IVANESCU

Dr. Bogdan Iv|nescu Intreab| Õi
cerceteaz|!

5 M 2016 01838

17/03/2016 POPA IOANA CRISTINA

BRASOV, CAPITALA
INTERNATIONALA A MUZICII

6 M 2016 01839

17/03/2016 BOGDAN CONSTANTIN
IVANESCU

Stem Sure Banca de celule stem
din DANEMARCA

7 M 2016 01840

17/03/2016 S.C. UNDA CHIC S.R.L.

GIOIA

8 M 2016 01841

17/03/2016 S.C. DHSBABY S.R.L.

MAMA LOVE

9 M 2016 01842

17/03/2016 S.C. DOGAN INVESTMENT S.R.L. SPORT ENERGY DRINK

10 M 2016 01843

17/03/2016 MOLDOVEANU SORIN CATALIN

SIR LUDOVIC MASTER SUIT
MAKER

11 M 2016 01844

17/03/2016 DUMA'S VAN S.R.L.

DUMA'S VAN GOURMET
STREET FOOD

12 M 2016 01845

17/03/2016 S.C. GREENTECH INSTALL
S.R.L.

VERRA

13 M 2016 01846

17/03/2016 ALTAS AHMET

EMIR PAÔA DÖNER & KEBAP

14 M 2016 01847

17/03/2016 TUYSUZ MAHMUT

NUR SALON

15 M 2016 01848

17/03/2016 S.C. COMPANIA D.O. SECURITY COMPANIA D.O. SECURITY
GUARD PROTECT AND SYSTEM GUARD PROTECT AND
S.R.L.
SYSTEM

16 M 2016 01849

17/03/2016 INNOVATION SERV CONSULT
EXPERT S.R.L.

1

MASINESCU Tu conduci, noi
facem restul!
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 01850

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/03/2016 S.C. RONEFER S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
ST STICLA TURDA

18 M 2016 01851

17/03/2016 ASOCIAÚIA AUDITORILOR
ENERGETICI PENTRU CL{DIRI
DIN ROMÂNIA

AAECR

19 M 2016 01852

17/03/2016 TIREMAN AUTO SERVICE S.R.L. TIREMAN

20 M 2016 01853

17/03/2016 DEANE ALINA-ADELA

21 M 2016 01854

17/03/2016 VIGDOROVICS GYURITZA ADÉL PENSIUNEA CASA LEONE

22 M 2016 01855

17/03/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

BCR Risk.Academy

23 M 2016 01856

17/03/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

BCR Operations.Academy

24 M 2016 01857

17/03/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

BCR IT.Academy

25 M 2016 01858

17/03/2016 S.C. DIJEC S.R.L.

Bun|t|Ûi româneÕti

26 M 2016 01859

17/03/2016 S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L.

ZELETIN

27 M 2016 01860

17/03/2016 THE DEPARTMENT S.R.L.

the DEPARTMENT

28 M 2016 01861

17/03/2016 S.C. MACROMEX S.R.L.

EDENIA COQUELET DE
BRETAGNE

29 M 2016 01862

17/03/2016 MIB SAFE GUARD S.R.L.

M.I.B. SAFE GUARD

30 M 2016 01863

17/03/2016 Philip Morris Brand Sarl

Marlboro mix

31 M 2016 01864

17/03/2016 CARLSBERG BREWERIES A/S

Somersby Ciders

32 M 2016 01865

17/03/2016 STEREA ANA MARIA SORINA

Infant Kineto Clinic

33 M 2016 01866

17/03/2016 HOGAÔ CIPRIAN-ANDREI

PrisacaNoastr|.Ro înainte de
toate... S|n|tate !

34 M 2016 01867

17/03/2016 ANCHOR OFFICE
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

ANCHOR PLAZA Anchor Grup

35 M 2016 01868

17/03/2016 SODEXO

SOCIAL PASS

2

HANUL PIETRELE LUI
SOLOMON
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2016 01869

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
17/03/2016 FAGARASI CORNEL DAN

Denumire
Marc|
(540)
Truckdeals 24

37 M 2016 01870

17/03/2016 SODEXO

SOCIAL PASS CARD

38 M 2016 01871

17/03/2016 BONBON CANDY SRL-D

BONBON CANDY

39 M 2016 01872

17/03/2016 BONBON CANDY SRL-D

ANTILENE

40 M 2016 01873

17/03/2016 STAY FIT GYM S.R.L.

STAY FIT GYM Fit Bodies &
Healthy Minds

41 M 2016 01874

17/03/2016 BONBON CANDY SRL-D

SCORTISOARA TURBATA

42 M 2016 01875

17/03/2016 BONBON CANDY SRL-D

BOABE DE ENERGIE

43 M 2016 01876

17/03/2016 BONBON CANDY SRL-D

CONCENTRAT DE FERICIRE

44 M 2016 01877

17/03/2016 BONBON CANDY SRL-D

BOMBOANE INVIZIBILE

3
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(210) M 2016 01666
(151) 17/03/2016
(732) JOSEFIN PUB S.R.L., Str. Iancu
Văcărescu , nr. 31, ap. 2, SAD 1, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA

(210) M 2016 01845
(151) 17/03/2016
(732) S.C. GREENTECH INSTALL
S.R.L., Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.
291, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(540)

(540)
VERRA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01846
(151) 17/03/2016
(732) ALTAS AHMET, Cetăţean turc cu
domiciliul în Bucureşti, Şos. Iancului
nr. 53, bl. 102B, sector 2, România, ,
TURCIA
(540)

Café Lumiere
(591) Culori revendicate:alb, roşu (pantone
485)
(531) Clasificare Viena:110304; 260207;
261112; 270501; 270502; 270508;
270524; 290112;

EMIR PAŞA DÖNER & KEBAP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:080501; 080502;
080525; 270501; 270502; 270508;
290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
4
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(210) M 2016 01847
(151) 17/03/2016
(732) TUYSUZ MAHMUT, Cetăţean turc
cu rezidenţă în România, Str.
Tractorului nr. 100D, Sat Pantelimon,
Judeţul Ilfov, , TURCIA

(210) M 2016 01868
(151) 17/03/2016
(732) SODEXO, 255 Quai de la Bataille de
S t a l i n g r a d ,
9 2 1 3 0 ,
ISSY-LES-MOULINEAUX FRANTA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(540)

SOCIAL PASS
NUR SALON

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2685C), galben (pantone 108C)

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290112;

(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
250113; 250119; 270501; 270502;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice; carduri de memorie.
36 Emitere de tichete de valoare; emitere de
carduri preplătite.
45 Asistenţă pentru întegrarea socială a
persoanelor aflate în dificultate; asistenţă
pentru întegrarea socială a persoanelor care îşi
caută locuri de muncă sau plasamente de
muncă; implementarea de programe pentru
îmbunătăţirea vieţii persoanelor care suferă de
lipsuri în domeniul educaţiei, al sănătăţii, al
formării profesionale şi accesului la un loc de
muncă; organizarea de campanii de informare
în domeniul activităţilor sociale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
5
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agenţii de pază.
42 Creare şi menţinerea paginii web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

(210) M 2016 01848
(151) 17/03/2016
(732) S.C. COMPANIA D.O. SECURITY
GUARD PROTECT AND SYSTEM
S.R.L., Str. N.D. Cocea nr. 11, Etaj Stânga, biroul nr. 1, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01867
(151) 17/03/2016
(732) A N C H O R
O F F I C E
DEVELOPMENT
AND
MANAGEMENT S.R.L., B-dul
Timişoara, Nr.26, Compl. Com. Plaza
România, subsol, BD47J, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

(540)

COMPANIA D.O. SECURITY GUARD
PROTECT AND SYSTEM
(531) Clasificare Viena:030701; 030715;
030717; 030724; 050317; 270501;
270502; 270508;

(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

ANCHOR PLAZA Anchor Grup
(531) Clasificare Viena:180402; 260418;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Materiale de construcţie metalice;
6
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construcţii transportabile metalice; construcţii
metalice; produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor; panouri de afisaj publicitar
(structuri) din metal; uşi metalice; ferestre
metalice; figurine (statuete) din metal
obişnuit; piscine (structuri metalice).
9 Software; aplicaţii software descărcabile;
publicaţii electronice descărcabile; carduri
magnetice codate; 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 magnetică, discuri
acustice; discuri compacte, dvd-uri;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
panouri publicitare (luminoase); panouri
publicitare electronice; panouri informative
digitale; sisteme electronice de control al
accesului în clădiri; distribuitoare automate de
bilete; dispozitive de alarmă; desene animate;
fişiere de imagine descărcabile; fişiere cu
muzică descărcabile; tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile;
tonomate muzicale; dispozitive hands-free
pentru telefoane; contoare de parcare;
echipament de karaoke; agende electronice;
magneţi decorativi.
16 Carduri din hârtie sau carton (necodificate
magnetic); publicaţii tipărite; publicaţii
periodice; cărţi; reviste; ziare; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi 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; forme de
tipar; bibliorafturi; bilete; calendare;
formulare (imprimate); plicuri; mape de birou;
agende; dosare pentru documente (papetărie);
prosoape de hârtie; prospecte; hârtie de
ambalat; cutii din carton sau hârtie; pungi şi
cutii pentru cadouri, din hârtie sau carton;
ştampile; tablouri cu sau fără rame; felicitări;
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
broşuri; cărţi de vizită; albume; flyere
(fluturaşi publicitari); pliante; afişe;
voucher-ere (cupoane); produse de
imprimerie; panouri publicitare din hârtie sau
carton; invitaţii; machete arhitecturale.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
construcţii transportabile nemetalice;
construcţii nemetalice; jaluzele (exterioare)
nemetalice şi nu din material textil; figurine
din piatră, beton sau marmură; uşi nemetalice;
piscine (structuri nemetalice); ferestre
nemetalice.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
a mărfurilor; servicii de depozitare; servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri); livrare de
bunuri; servicii de expediere de mărfuri;
servicii de localizare şi urmărire de colete şi
documente; informaţii în domeniul
transportului; informaţii în domeniul
traficului; servicii de manipulare şi încărcare
a mărfii; livrarea de ziare; livrarea de flori;
închirierea depozitelor; închirierea de
containere de depozitare; închirierea spaţiilor
de parcare; parcarea vehiculelor; închiriere de
vehicule; servicii de şoferie; servicii de
localizare de vehicule; tractare; mutări de
mobilier; transport de călători; organizarea de
călătorii; rezervare de locuri pentru călătorii
(transport).
7
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divertisment pentru copii, prin intermediul
locurilor de joacă; servicii de educaţie şi
divertisment oferite în grădiniţe şi centre
after-school; închirierea de filme
cinematografice; distribuire de filme
cinematografice; servicii oferite de un
disc-jockey; organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment; producţia de
emisiuni radio şi tv; servicii de karaoke
(exploatarea echipamentelor de karaoke);
închirierea de jucării; închirierea de
echipament pentru sport, cu excepţia
vehiculelor; servicii de fitness; servicii oferite
de un antrenor personal (antrenament de
fitness); închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; servicii de fotografiere;
servicii oferite de piscine; oferirea de facilităţi
pentru practicarea sporturilor de iarnă.
42 Proiectare şi dezvoltare de hardware şi
software, servicii de arhitectură; proiectare de
clădiri; schiţarea construcţiilor; inspecţia
clădirilor (expertize); servicii de design;
amenajări interioare pentru clădiri; crearea,
găzduirea şi întreţinerea site-urilor web pentru
terţi; design de decoraţiuni interioare.
43 Servicii de alimentaţie publică, şi anume
pregătirea şi furnizarea de alimente şi băuturi
în baruri, restaurante, cafenele, cofetării,
cantine, restaurante cu autoservire, restaurante
cu servire rapidă, fast-food-uri; catering;
servicii de cazare temporară sub forma caselor
de vacanţă (cazare temporară), hoteluri,
hosteluri, moteluri, pensiuni; servicii de
camping pentru turişti (cazare); rezervări de
spaţii de cazări temporare; închiriere de locuri
de cazare temporară; închiriere de săli de
sedinţă; creşe; grădiniţe (cazare şi mâncare);
închirierea de echipamente de gătit şi veselă;
pensiuni pentru animale; închirierea
dozatoarelor de apă potabilă; închirierea de
scaune, mese, feţe de masă şi îmbrăcăminte
pentru scaune; închirierea de corturi;

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; închiriere de
echipamente şi aparate de divertisment;
oferirea de informaţii în materie de
divertisment; oferirea de informaţii despre
educaţie; oferirea de informaţii despre
posibilităţi de recreere; producţia de filme (cu
excepţia celor publicitare); organizarea de
evenimente în scopuri culturale, educative,
sportive sau de divertisment; agenţii de bilete
(divertisment); servicii oferite de biblioteci;
scrierea de texte, altele decât textele
publicitare; servicii de publicare de texte,
altele decât textele publicitare; furnizarea de
publicaţii electronice nedescărcabile;
publicarea cărţilor şi jurnalelor electronice
online; prezentări cinematografice; servicii
furnizate de săli de cinema; cluburi de noapte;
cluburi de sănătate; servicii oferite de cluburi
(educaţie sau divertisment); organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii;
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment; organizarea de
concursuri şi evenimente sportive; închirierea
de decoruri pentru spectacole; servicii de
discotecă; exploatarea terenurilor de golf;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată;
organizarea de tombole; organizarea de baluri,
de petreceri, de carnavaluri, de concursuri de
frumuseţe, în scopuri de divertisment;
organizarea de parade de modă pentru
amuzament; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii (servicii de
divertisment); reprezentaţii teatrale;
rezervarea de locuri pentru spectacole;
producţie de spectacole; educaţie fizică;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; servicii de traducere;
furnizarea de servicii educaţionale şi de
8
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închirierea de construcţii transportabile.
45 Servicii juridice; servicii de pază şi
protecţie pentru bunuri şi persoane; returnare
de obiecte găsite; servicii de supraveghere
pentru copii mici (baby sitting); închiriere a
articolelor vestimentare; servicii personalizate
pentru cumpărături (personal shopping);
servicii de supraveghere la domiciliu pentru
animalele de companie (pet sitting); servicii
de reţele de socializare on-line; închirierea de
seifuri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de secretariat.
37 Mentenanţă pentru vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01856
(151) 17/03/2016
(732) B A N C A
COMERCIALA
ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01849
(151) 17/03/2016
(732) INNOVATION SERV CONSULT
EXPERT S.R.L., Str. Amurgului nr.
59A, Judeţul Ilfov, 70000, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA

(540)
BCR Operations.Academy
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

MASINESCU Tu conduci, noi facem
restul!
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;
180123; 270501; 270502; 270507;
270508;

9
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maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 2016 01869
(151) 17/03/2016
(732) FAGARASI CORNEL DAN, Str.
Closca nr. 19B, judeţul Sălaj, ,
ZALĂU ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Truckdeals 24

(210) M 2016 01870
(151) 17/03/2016
(732) SODEXO, 255 Quai de la Bataille de
S t a l i n g r a d ,
9 2 1 3 0 ,
ISSY-LES-MOULINEAUX FRANTA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:orange (pantone
021C), bleumarin (pantone 540C)
(531) Clasificare Viena:180108; 180123;
260417; 260418; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;

SOCIAL PASS CARD
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 290112;

10
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice; carduri de memorie.
36 Emitere de tichete de valoare; emitere de
carduri preplătite.
45 Asistenţă pentru integrarea socială a
persoanelor aflate în dificultate; asistenţă
pentru integrarea socială a persoanelor care îşi
caută locuri de muncă sau plasamente de
muncă; implementarea de programe pentru
îmbunătăţirea vieţii persoanelor care suferă de
lipsuri în domeniul educaţiei, al sănătăţii, al
formării profesionale şi accesului la un loc de
muncă; organizarea de campanii de informare
în domeniul activităţilor sociale.

(210) M 2016 01858
(151) 17/03/2016
(732) S.C. DIJEC S.R.L., Str. Principală nr.
346, Judeţul Timiş, 307420,
TOPOLOVATU MARE ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01857
(151) 17/03/2016
(732) B A N C A
COMERCIALA
ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA

Bunătăţi româneşti
(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:080701; 080717;
090109; 190112; 190303; 190720;
250125; 270501; 290113;

(540)
BCR IT.Academy

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (necuprinse în alte clase), în special
cupoane cadou, carduri de cadou, etichete
pentru cadouri, funde şi danglici de cadouri
cuprinse în această clasă; pungi, cutii şi cosuri
cuprinse în această clasă; materiale plastice
pentru ambalare (necuprinse în alte clase).
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
11
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şi produse lactate, uleii şi grăsimi comestibile
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(210)
(151)
(732)
(740)

080110; 080122; 210117; 270501;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Tablete (dulciuri); dulciuri tari; dulciuri
gumate; bomboane (dulciuri); dulciuri
(bomboane); acadele (dulciuri); dulciuri
îngheţate; baton dulce (dulciuri); dulciuri din
ciocolată; dulciuri cu caramel; îngheţate şi
dulciuri;
dulciuri
gumate
(nemedicamentoase); dulciuri de casă; dulciuri
glazurate cu caramel; dulciuri de mestecat
(nemedicinale); spume de desert (dulciuri);
dulciuri îngheţate pe băţ; dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor; dulciuri pentru ornarea
prăjiturilor; ingrediente pentru prepararea
dulciurilor; dulciuri (nemedicinale) în formă
comprimată; dulciuri din spumă de zahăr;
dulciuri fără conţinut de zahăr; dulciuri de
îngheţată de iaurt; dulciuri (bomboane) care
conţin fructe; dulciuri sub formă de batoane;
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel;
dulciuri nemedicinale care conţin lapte;
dulciuri pe bază de mentă
(nemedicamentoase); dulciuri nemedicinale cu
gust de lapte; dulciuri nemedicinale sub formă
de tablete; dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă; dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel; dulciuri cu aromă de mentă
(nemedicinale); dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de acadele; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de caramel; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de nuga; dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun; dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de bomboane caramel; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat; dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide

˜˜˜˜˜˜˜
M 2016 01871
17/03/2016
BONBON CANDY SRL-D, Str.
Bucegi nr. 5, bl. A3, ap. 27, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI

(540)

BONBON CANDY
(531) Clasificare Viena:011523; 020901;
12
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pudră de ciocolată; vafe din ciocolată; ouă de
ciocolată; gofre de ciocolată; fondante de
ciocolată; bomboane de ciocolată; ciocolată cu
lichior; scoici de ciocolată; cafea cu ciocolată;
batoane de ciocolată; înlocuitori de ciocolată;
migdale acoperite de ciocolată; băuturi
aromatizate cu ciocolată; biscuiţi acoperiţi cu
ciocolată; alune trase în ciocolată; prăjitură
învelită în ciocolată; tablete de ciocolată
umplute; ciocolată tartinabilă conţinând nuci;
prăjitură din ciocolată neagră preparata din
chec de ciocolată; cremă de ciocolată pentru
pâine; rahat turcesc acoperit cu ciocolată; nuci
macadamia trase în ciocolată; ciocolată sub
formă de praline; produse pe bază de
ciocolată; băuturi cu aroma de ciocolată;
fursecuri parţial învelite în ciocolată;
bomboane de ciocolată cu umplutură; siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată; fursecuri cu glazură de
ciocolată; vafe cu glazură de ciocolată;
îngheţate cu aromă de ciocolată; produse de
patiserie cu ciocolată; produse de cofetărie din
ciocolată; batoane de ciocolată cu lapte;
biscuiţi cu glazură de ciocolată; covrigi cu
glazură de ciocolată; napolitane cu caramel şi
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală; deserturi preparate (pe bază de
ciocolată); paste tartinabile din ciocolată şi
nuci; batoane de nuga învelite în ciocolată;
biscuiţi pe jumătate înveliti în ciocolată;
produse de cofetărie invelite în ciocolată; nuci
trase în ciocolată (produse de cofetărie);
biscuiţi cu glazură cu aromă de ciocolată;
ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine;
fursecuri cu înveliş cu aromă de ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; produse de cofetărie nemedicinale
care conţin ciocolată; ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă; prăjituri pentru ceai cu
ciocolată şi lapte; băuturi cu gheaţă pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de ciocolată cu

de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr; prăjituri;
pişcoturi (prăjituri); pesmeciori (prăjituri);
prăjituri ingheţate; amestecuri pentru prăjituri;
praf pentru prăjituri; preparate pentru prăjituri;
prăjituri cu fructe; arome pentru prăjituri;
amestecuri pentru prăjituri; prăjituri pentru
ceai; glazuri pentru prăjituri; glazură pentru
prăjituri; prăjituri cu brânză; prafuri pentru
prăjituri; aluat de prăjituri; prăjituri din mei;
prăjiturici uscate (patiserie); prăjituri cu fructe
glasate; preparate aromatice pentru prăjituri;
prăjituri mici cu ciocolată; prăjituri din iaurt
îngheţate; amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor; praf pentru prepararea prăjiturilor;
prăjituri pavlova preparate cu alune; prăjituri
cu blat pufos congelate; decoraţiuni din
ciocolată pentru prăjituri; prăjituri de cereale
pentru consum uman; prăjituri înăbuşite în stil
japonez (mushi-gashi); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esenţiale; produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele); umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcinte; umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri şi plăcinte; sosuri de
ciocolată; glazură de ciocolată; ciocolată
pentru glazuri; marţipan din ciocolată;
chipsuri de ciocolată; glazuri cu aromă de
ciocolată; umpluturi pe bază de ciocolată;
creme pe bază de ciocolată; umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie;
decoraţiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie; garnituri de ciocolată; sosuri de
ciocolată; glazuri cu aromă de ciocolată;
ciocolată; ciocolată tartinabilă; ciocolată
aerată; ciocolată caldă; ciocolată
nemedicinală; ciocolată umplută; ciocolată
granulată; înlocuitori (ciocolată); fondue din
ciocolată; sirop de ciocolată; trufe de
ciocolată; praline de ciocolată; prăjituri cu
ciocolată; esenţe de ciocolată; ciocolată de
băut; spume de ciocolată; ciocolată cu alcool;
13
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amănuntul în legătură cu produse de cofetărie;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site.

lapte; produse alimentare care conţin ciocolată
(ca principal ingredient); pastă pentru sandvis
cu ciocolată şi fructe uscate; preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aroma de ciocolată;
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel; batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de banane; preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată);
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de nuci; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de mentă; preparate pentru băuturi
cu ciocolată şi aromă de portocale; preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca;
băuturi gazoase (pe baza de cafea, cacao sau
ciocolată); băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată); fursecuri parţial
învelite într-o glazură cu aromă de ciocolată;
biscuiţi cu bezea moale înveliţi în ciocolată,
care conţin caramel; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
ciocolată; produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată; produse
de cofetărie nemedicinale pe baza de făină,
care conţin înlocuitor de ciocolată; produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată; ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate; băuturi pe bază de
ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îngheţată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu şerbeturi; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu iaurturi îngheţate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate; servicii de vânzare cu

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01859
(151) 17/03/2016
(732) S.C. CREATIVE BUSINESS
NETWORK S.R.L., Calea Rahovei
nr. 305, bl. 52, sc .B, et. 3, ap. 49,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
ZELETIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01872
(151) 17/03/2016
(732) BONBON CANDY SRL-D, Str.
Bucegi nr. 5, bl. A3, ap. 27, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)
ANTILENE

14

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 17/03/2016

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Tablete (dulciuri); dulciuri tari; dulciuri
gumate; bomboane (dulciuri); dulciuri
(bomboane); acadele (dulciuri); dulciuri
îngheţate; baton dulce (dulciuri); dulciuri din
ciocolată; dulciuri cu caramel; îngheţate şi
dulciuri;
dulciuri
gumate
(nemedicamentoase); dulciuri de casă; dulciuri
glazurate cu caramel; dulciuri de mestecat
(nemedicinale); spume de desert (dulciuri);
dulciuri îngheţate pe băţ; dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor; dulciuri pentru ornarea
prăjiturilor; ingrediente pentru prepararea
dulciurilor; dulciuri (nemedicinale) în formă
comprimată; dulciuri din spumă de zahăr;
dulciuri fără conţinut de zahăr; dulciuri de
îngheţată de iaurt; dulciuri (bomboane) care
conţin fructe; dulciuri sub formă de batoane;
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel;
dulciuri nemedicinale care conţin lapte;
dulciuri pe bază de mentă
(nemedicamentoase); dulciuri nemedicinale cu
gust de lapte; dulciuri nemedicinale sub formă
de tablete; dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă; dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel; dulciuri cu aromă de mentă
(nemedicinale); dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de acadele; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de caramel; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de nuga; dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun; dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de bomboane caramel; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat; dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr; prăjituri;
pişcoturi (prăjituri); pesmeciori (prăjituri);

prăjituri ingheţate; amestecuri pentru prăjituri;
praf pentru prăjituri; preparate pentru prăjituri;
prăjituri cu fructe; arome pentru prăjituri;
amestecuri pentru prăjituri; prăjituri pentru
ceai; glazuri pentru prăjituri; glazură pentru
prăjituri; prăjituri cu brânză; prafuri pentru
prăjituri; aluat de prăjituri; prăjituri din mei;
prăjiturici uscate (patiserie); prăjituri cu fructe
glasate; preparate aromatice pentru prăjituri;
prăjituri mici cu ciocolată; prăjituri din iaurt
îngheţate; amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor; praf pentru prepararea prăjiturilor;
prăjituri pavlova preparate cu alune; prăjituri
cu blat pufos congelate; decoraţiuni din
ciocolată pentru prăjituri; prăjituri de cereale
pentru consum uman; prăjituri înăbuşite în stil
japonez (mushi-gashi); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esenţiale; produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele); umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcinte; umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri şi plăcinte; sosuri de
ciocolată; glazură de ciocolată; ciocolată
pentru glazuri; marţipan din ciocolată;
chipsuri de ciocolată; glazuri cu aromă de
ciocolată; umpluturi pe bază de ciocolată;
creme pe bază de ciocolată; umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie;
decoraţiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie; garnituri de ciocolată; sosuri de
ciocolată; glazuri cu aromă de ciocolată;
ciocolată; ciocolată tartinabilă; ciocolată
aerată; ciocolată caldă; ciocolată
nemedicinală; ciocolată umplută; ciocolată
granulată; înlocuitori (ciocolată); fondue din
ciocolată; sirop de ciocolată; trufe de
ciocolată; praline de ciocolată; prăjituri cu
ciocolată; esenţe de ciocolată; ciocolată de
băut; spume de ciocolată; ciocolată cu alcool;
pudră de ciocolată; vafe din ciocolată; ouă de
ciocolată; gofre de ciocolată; fondante de
ciocolată; bomboane de ciocolată; ciocolată cu
15
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lichior; scoici de ciocolată; cafea cu ciocolată;
batoane de ciocolată; înlocuitori de ciocolată;
migdale acoperite de ciocolată; băuturi
aromatizate cu ciocolată; biscuiţi acoperiţi cu
ciocolată; alune trase în ciocolată; prăjitură
învelită în ciocolată; tablete de ciocolată
umplute; ciocolată tartinabilă conţinând nuci;
prăjitură din ciocolată neagră preparata din
chec de ciocolată; cremă de ciocolată pentru
pâine; rahat turcesc acoperit cu ciocolată; nuci
macadamia trase în ciocolată; ciocolată sub
formă de praline; produse pe bază de
ciocolată; băuturi cu aroma de ciocolată;
fursecuri parţial învelite în ciocolată;
bomboane de ciocolată cu umplutură; siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată; fursecuri cu glazură de
ciocolată; vafe cu glazură de ciocolată;
îngheţate cu aromă de ciocolată; produse de
patiserie cu ciocolată; produse de cofetărie din
ciocolată; batoane de ciocolată cu lapte;
biscuiţi cu glazură de ciocolată; covrigi cu
glazură de ciocolată; napolitane cu caramel şi
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală; deserturi preparate (pe bază de
ciocolată); paste tartinabile din ciocolată şi
nuci; batoane de nuga învelite în ciocolată;
biscuiţi pe jumătate înveliti în ciocolată;
produse de cofetărie invelite în ciocolată; nuci
trase în ciocolată (produse de cofetărie);
biscuiţi cu glazură cu aromă de ciocolată;
ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine;
fursecuri cu înveliş cu aromă de ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; produse de cofetărie nemedicinale
care conţin ciocolată; ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă; prăjituri pentru ceai cu
ciocolată şi lapte; băuturi cu gheaţă pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte; produse alimentare care conţin ciocolată
(ca principal ingredient); pastă pentru sandvis
cu ciocolată şi fructe uscate; preparate pentru

pregătirea băuturilor cu aroma de ciocolată;
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel; batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de banane; preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată);
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de nuci; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de mentă; preparate pentru băuturi
cu ciocolată şi aromă de portocale; preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca;
băuturi gazoase (pe baza de cafea, cacao sau
ciocolată); băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată); fursecuri parţial
învelite într-o glazură cu aromă de ciocolată;
biscuiţi cu bezea moale înveliţi în ciocolată,
care conţin caramel; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
ciocolată; produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată; produse
de cofetărie nemedicinale pe baza de făină,
care conţin înlocuitor de ciocolată; produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată; ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate; băuturi pe bază de
ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îngheţată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu şerbeturi; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu iaurturi îngheţate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie; servicii de comerţ
16
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electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site.

construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01873
(151) 17/03/2016
(732) STAY FIT GYM S.R.L., Str. Teiul
Doamnei nr. 35A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01850
(151) 17/03/2016
(732) S.C. RONEFER S.R.L., Str. Oltului
nr. 8, Judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

(540)

STAY FIT GYM Fit Bodies & Healthy
Minds
ST STICLA TURDA

(531) Clasificare Viena:020108; 020308;
260114; 270501; 270502; 270509;

(591) Culori revendicate:roşu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie şi divertisment; sport şi fitness;
educaţie fizică; cursuri de educaţie fizică;
servicii furnizate de către cluburile de fitness;
furnizare de instalaţii pentru săli de sport;
organizare de demonstraţii sportive; furnizare
de servicii de săli şi cluburi de sport;
antrenament sportiv; organizare de
evenimente sportive, competiţii şi turnee
sportive; instruire şi educaţie cu privire la
s p o r t , a n t r e n a me n t e c u g r e u t ă ţ i ,
body-building, gimnastică aerobică, exerciţii

(531) Clasificare Viena:260416; 260418;
270501; 270502; 270511; 270519;
270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
17
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dulciurilor; dulciuri (nemedicinale) în formă
comprimată; dulciuri din spumă de zahăr;
dulciuri fără conţinut de zahăr; dulciuri de
îngheţată de iaurt; dulciuri (bomboane) care
conţin fructe; dulciuri sub formă de batoane;
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel;
dulciuri nemedicinale care conţin lapte;
dulciuri pe bază de mentă
(nemedicamentoase); dulciuri nemedicinale cu
gust de lapte; dulciuri nemedicinale sub formă
de tablete; dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă; dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel; dulciuri cu aromă de mentă
(nemedicinale); dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de acadele; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de caramel; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de nuga; dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun; dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de bomboane caramel; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat; dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr; prăjituri;
pişcoturi (prăjituri); pesmeciori (prăjituri);
prăjituri ingheţate; amestecuri pentru prăjituri;
praf pentru prăjituri; preparate pentru prăjituri;
prăjituri cu fructe; arome pentru prăjituri;
amestecuri pentru prăjituri; prăjituri pentru
ceai; glazuri pentru prăjituri; glazură pentru
prăjituri; prăjituri cu brânză; prafuri pentru
prăjituri; aluat de prăjituri; prăjituri din mei;
prăjiturici uscate (patiserie); prăjituri cu fructe
glasate; preparate aromatice pentru prăjituri;
prăjituri mici cu ciocolată; prăjituri din iaurt
îngheţate; amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor; praf pentru prepararea prăjiturilor;
prăjituri pavlova preparate cu alune; prăjituri
cu blat pufos congelate; decoraţiuni din

fizice, reabilitare fizică, dietă, alimentaţie;
concursuri de aerobic; coordonarea
antrenamentelor de fitness; cursuri de instruire
privind menţinerea formei fizice; servicii de
consiliere pentru menţinerea condiţiei fizice;
furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice;
rezervare de instalaţii pentru activităţi fizice;
furnizarea de instalaţii pentru exerciţii fizice
în grup; coaching sportiv; servicii ale unui
antrenor personal (fitness).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01874
(151) 17/03/2016
(732) BONBON CANDY SRL-D, Str.
Bucegi nr. 5, bl. A3, ap. 27, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)
SCORTISOARA TURBATA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Tablete (dulciuri); dulciuri tari; dulciuri
gumate; bomboane (dulciuri); dulciuri
(bomboane); acadele (dulciuri); dulciuri
îngheţate; baton dulce (dulciuri); dulciuri din
ciocolată; dulciuri cu caramel; îngheţate şi
dulciuri;
dulciuri
gumate
(nemedicamentoase); dulciuri de casă; dulciuri
glazurate cu caramel; dulciuri de mestecat
(nemedicinale); spume de desert (dulciuri);
dulciuri îngheţate pe băţ; dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor; dulciuri pentru ornarea
prăjiturilor; ingrediente pentru prepararea
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bomboane de ciocolată cu umplutură; siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată; fursecuri cu glazură de
ciocolată; vafe cu glazură de ciocolată;
îngheţate cu aromă de ciocolată; produse de
patiserie cu ciocolată; produse de cofetărie din
ciocolată; batoane de ciocolată cu lapte;
biscuiţi cu glazură de ciocolată; covrigi cu
glazură de ciocolată; napolitane cu caramel şi
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală; deserturi preparate (pe bază de
ciocolată); paste tartinabile din ciocolată şi
nuci; batoane de nuga învelite în ciocolată;
biscuiţi pe jumătate înveliti în ciocolată;
produse de cofetărie invelite în ciocolată; nuci
trase în ciocolată (produse de cofetărie);
biscuiţi cu glazură cu aromă de ciocolată;
ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine;
fursecuri cu înveliş cu aromă de ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; produse de cofetărie nemedicinale
care conţin ciocolată; ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă; prăjituri pentru ceai cu
ciocolată şi lapte; băuturi cu gheaţă pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte; produse alimentare care conţin ciocolată
(ca principal ingredient); pastă pentru sandvis
cu ciocolată şi fructe uscate; preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aroma de ciocolată;
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel; batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de banane; preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată);
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de nuci; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de mentă; preparate pentru băuturi
cu ciocolată şi aromă de portocale; preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca;
băuturi gazoase (pe baza de cafea, cacao sau

ciocolată pentru prăjituri; prăjituri de cereale
pentru consum uman; prăjituri înăbuşite în stil
japonez (mushi-gashi); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esenţiale; produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele); umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcinte; umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri şi plăcinte; sosuri de
ciocolată; glazură de ciocolată; ciocolată
pentru glazuri; marţipan din ciocolată;
chipsuri de ciocolată; glazuri cu aromă de
ciocolată; umpluturi pe bază de ciocolată;
creme pe bază de ciocolată; umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie;
decoraţiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie; garnituri de ciocolată; sosuri de
ciocolată; glazuri cu aromă de ciocolată;
ciocolată; ciocolată tartinabilă; ciocolată
aerată; ciocolată caldă; ciocolată
nemedicinală; ciocolată umplută; ciocolată
granulată; înlocuitori (ciocolată); fondue din
ciocolată; sirop de ciocolată; trufe de
ciocolată; praline de ciocolată; prăjituri cu
ciocolată; esenţe de ciocolată; ciocolată de
băut; spume de ciocolată; ciocolată cu alcool;
pudră de ciocolată; vafe din ciocolată; ouă de
ciocolată; gofre de ciocolată; fondante de
ciocolată; bomboane de ciocolată; ciocolată cu
lichior; scoici de ciocolată; cafea cu ciocolată;
batoane de ciocolată; înlocuitori de ciocolată;
migdale acoperite de ciocolată; băuturi
aromatizate cu ciocolată; biscuiţi acoperiţi cu
ciocolată; alune trase în ciocolată; prăjitură
învelită în ciocolată; tablete de ciocolată
umplute; ciocolată tartinabilă conţinând nuci;
prăjitură din ciocolată neagră preparata din
chec de ciocolată; cremă de ciocolată pentru
pâine; rahat turcesc acoperit cu ciocolată; nuci
macadamia trase în ciocolată; ciocolată sub
formă de praline; produse pe bază de
ciocolată; băuturi cu aroma de ciocolată;
fursecuri parţial învelite în ciocolată;
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ciocolată); băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată); fursecuri parţial
învelite într-o glazură cu aromă de ciocolată;
biscuiţi cu bezea moale înveliţi în ciocolată,
care conţin caramel; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
ciocolată; produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată; produse
de cofetărie nemedicinale pe baza de făină,
care conţin înlocuitor de ciocolată; produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată; ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate; băuturi pe bază de
ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îngheţată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu şerbeturi; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu iaurturi îngheţate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site.

(210) M 2016 01860
(151) 17/03/2016
(732) THE DEPARTMENT S.R.L., Str.
Oltarului, nr. 12, et. 1, ap. 1, sector 2,
020765, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

the DEPARTMENT
(591) Culori revendicate:bleu, galben, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270507; 270521; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de traducere; traducere şi
interpretare; furnizare de servicii de traducere;
prestare de servicii de traducere; servicii de
interpretare şi traducere; traducere lingvistică.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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formă de acadele; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de caramel; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de nuga; dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun; dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de bomboane caramel; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat; dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr; prăjituri;
pişcoturi (prăjituri); pesmeciori (prăjituri);
prăjituri ingheţate; amestecuri pentru prăjituri;
praf pentru prăjituri; preparate pentru prăjituri;
prăjituri cu fructe; arome pentru prăjituri;
amestecuri pentru prăjituri; prăjituri pentru
ceai; glazuri pentru prăjituri; glazură pentru
prăjituri; prăjituri cu brânză; prafuri pentru
prăjituri; aluat de prăjituri; prăjituri din mei;
prăjiturici uscate (patiserie); prăjituri cu fructe
glasate; preparate aromatice pentru prăjituri;
prăjituri mici cu ciocolată; prăjituri din iaurt
îngheţate; amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor; praf pentru prepararea prăjiturilor;
prăjituri pavlova preparate cu alune; prăjituri
cu blat pufos congelate; decoraţiuni din
ciocolată pentru prăjituri; prăjituri de cereale
pentru consum uman; prăjituri înăbuşite în stil
japonez (mushi-gashi); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esenţiale; produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele); umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcinte; umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri şi plăcinte; sosuri de
ciocolată; glazură de ciocolată; ciocolată
pentru glazuri; marţipan din ciocolată;
chipsuri de ciocolată; glazuri cu aromă de
ciocolată; umpluturi pe bază de ciocolată;
creme pe bază de ciocolată; umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie;
decoraţiuni din ciocolată pentru articole de

(210) M 2016 01875
(151) 17/03/2016
(732) BONBON CANDY SRL-D, Str.
Bucegi nr. 5, bl. A3, ap. 27, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)
BOABE DE ENERGIE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Tablete (dulciuri); dulciuri tari; dulciuri
gumate; bomboane (dulciuri); dulciuri
(bomboane); acadele (dulciuri); dulciuri
îngheţate; baton dulce (dulciuri); dulciuri din
ciocolată; dulciuri cu caramel; îngheţate şi
dulciuri;
dulciuri
gumate
(nemedicamentoase); dulciuri de casă; dulciuri
glazurate cu caramel; dulciuri de mestecat
(nemedicinale); spume de desert (dulciuri);
dulciuri îngheţate pe băţ; dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor; dulciuri pentru ornarea
prăjiturilor; ingrediente pentru prepararea
dulciurilor; dulciuri (nemedicinale) în formă
comprimată; dulciuri din spumă de zahăr;
dulciuri fără conţinut de zahăr; dulciuri de
îngheţată de iaurt; dulciuri (bomboane) care
conţin fructe; dulciuri sub formă de batoane;
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel;
dulciuri nemedicinale care conţin lapte;
dulciuri pe bază de mentă
(nemedicamentoase); dulciuri nemedicinale cu
gust de lapte; dulciuri nemedicinale sub formă
de tablete; dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă; dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel; dulciuri cu aromă de mentă
(nemedicinale); dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere; dulciuri (nemedicinale) sub
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trase în ciocolată (produse de cofetărie);
biscuiţi cu glazură cu aromă de ciocolată;
ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine;
fursecuri cu înveliş cu aromă de ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; produse de cofetărie nemedicinale
care conţin ciocolată; ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă; prăjituri pentru ceai cu
ciocolată şi lapte; băuturi cu gheaţă pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte; produse alimentare care conţin ciocolată
(ca principal ingredient); pastă pentru sandvis
cu ciocolată şi fructe uscate; preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aroma de ciocolată;
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel; batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de banane; preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată);
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de nuci; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de mentă; preparate pentru băuturi
cu ciocolată şi aromă de portocale; preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca;
băuturi gazoase (pe baza de cafea, cacao sau
ciocolată); băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată); fursecuri parţial
învelite într-o glazură cu aromă de ciocolată;
biscuiţi cu bezea moale înveliţi în ciocolată,
care conţin caramel; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
ciocolată; produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată; produse
de cofetărie nemedicinale pe baza de făină,
care conţin înlocuitor de ciocolată; produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată; ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate; băuturi pe bază de
ciocolată care nu au la bază lactate sau

cofetărie; garnituri de ciocolată; sosuri de
ciocolată; glazuri cu aromă de ciocolată;
ciocolată; ciocolată tartinabilă; ciocolată
aerată; ciocolată caldă; ciocolată
nemedicinală; ciocolată umplută; ciocolată
granulată; înlocuitori (ciocolată); fondue din
ciocolată; sirop de ciocolată; trufe de
ciocolată; praline de ciocolată; prăjituri cu
ciocolată; esenţe de ciocolată; ciocolată de
băut; spume de ciocolată; ciocolată cu alcool;
pudră de ciocolată; vafe din ciocolată; ouă de
ciocolată; gofre de ciocolată; fondante de
ciocolată; bomboane de ciocolată; ciocolată cu
lichior; scoici de ciocolată; cafea cu ciocolată;
batoane de ciocolată; înlocuitori de ciocolată;
migdale acoperite de ciocolată; băuturi
aromatizate cu ciocolată; biscuiţi acoperiţi cu
ciocolată; alune trase în ciocolată; prăjitură
învelită în ciocolată; tablete de ciocolată
umplute; ciocolată tartinabilă conţinând nuci;
prăjitură din ciocolată neagră preparata din
chec de ciocolată; cremă de ciocolată pentru
pâine; rahat turcesc acoperit cu ciocolată; nuci
macadamia trase în ciocolată; ciocolată sub
formă de praline; produse pe bază de
ciocolată; băuturi cu aroma de ciocolată;
fursecuri parţial învelite în ciocolată;
bomboane de ciocolată cu umplutură; siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată; fursecuri cu glazură de
ciocolată; vafe cu glazură de ciocolată;
îngheţate cu aromă de ciocolată; produse de
patiserie cu ciocolată; produse de cofetărie din
ciocolată; batoane de ciocolată cu lapte;
biscuiţi cu glazură de ciocolată; covrigi cu
glazură de ciocolată; napolitane cu caramel şi
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală; deserturi preparate (pe bază de
ciocolată); paste tartinabile din ciocolată şi
nuci; batoane de nuga învelite în ciocolată;
biscuiţi pe jumătate înveliti în ciocolată;
produse de cofetărie invelite în ciocolată; nuci
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dulciuri;
dulciuri
gumate
(nemedicamentoase); dulciuri de casă; dulciuri
glazurate cu caramel; dulciuri de mestecat
(nemedicinale); spume de desert (dulciuri);
dulciuri îngheţate pe băţ; dulciuri pentru
decorarea prăjiturilor; dulciuri pentru ornarea
prăjiturilor; ingrediente pentru prepararea
dulciurilor; dulciuri (nemedicinale) în formă
comprimată; dulciuri din spumă de zahăr;
dulciuri fără conţinut de zahăr; dulciuri de
îngheţată de iaurt; dulciuri (bomboane) care
conţin fructe; dulciuri sub formă de batoane;
dulciuri acidulate (nemedicinale) din caramel;
dulciuri nemedicinale care conţin lapte;
dulciuri pe bază de mentă
(nemedicamentoase); dulciuri nemedicinale cu
gust de lapte; dulciuri nemedicinale sub formă
de tablete; dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă; dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel; dulciuri cu aromă de mentă
(nemedicinale); dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de acadele; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de caramel; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de nuga; dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun; dulciuri (bomboane) cu
aromă de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de bomboane caramel; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată şi gumă de mestecat; dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr; prăjituri;
pişcoturi (prăjituri); pesmeciori (prăjituri);
prăjituri ingheţate; amestecuri pentru prăjituri;
praf pentru prăjituri; preparate pentru prăjituri;
prăjituri cu fructe; arome pentru prăjituri;
amestecuri pentru prăjituri; prăjituri pentru
ceai; glazuri pentru prăjituri; glazură pentru
prăjituri; prăjituri cu brânză; prafuri pentru
prăjituri; aluat de prăjituri; prăjituri din mei;

legume.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îngheţată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu şerbeturi; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu iaurturi îngheţate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01876
(151) 17/03/2016
(732) BONBON CANDY SRL-D, Str.
Bucegi nr. 5, bl. A3, ap. 27, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)
CONCENTRAT DE FERICIRE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Tablete (dulciuri); dulciuri tari; dulciuri
gumate; bomboane (dulciuri); dulciuri
(bomboane); acadele (dulciuri); dulciuri
îngheţate; baton dulce (dulciuri); dulciuri din
ciocolată; dulciuri cu caramel; îngheţate şi
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prăjiturici uscate (patiserie); prăjituri cu fructe
glasate; preparate aromatice pentru prăjituri;
prăjituri mici cu ciocolată; prăjituri din iaurt
îngheţate; amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor; praf pentru prepararea prăjiturilor;
prăjituri pavlova preparate cu alune; prăjituri
cu blat pufos congelate; decoraţiuni din
ciocolată pentru prăjituri; prăjituri de cereale
pentru consum uman; prăjituri înăbuşite în stil
japonez (mushi-gashi); arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esenţiale; produse de
patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele); umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcinte; umpluturi pe bază
de cremă pentru prăjituri şi plăcinte; sosuri de
ciocolată; glazură de ciocolată; ciocolată
pentru glazuri; marţipan din ciocolată;
chipsuri de ciocolată; glazuri cu aromă de
ciocolată; umpluturi pe bază de ciocolată;
creme pe bază de ciocolată; umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie;
decoraţiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie; garnituri de ciocolată; sosuri de
ciocolată; glazuri cu aromă de ciocolată;
ciocolată; ciocolată tartinabilă; ciocolată
aerată; ciocolată caldă; ciocolată
nemedicinală; ciocolată umplută; ciocolată
granulată; înlocuitori (ciocolată); fondue din
ciocolată; sirop de ciocolată; trufe de
ciocolată; praline de ciocolată; prăjituri cu
ciocolată; esenţe de ciocolată; ciocolată de
băut; spume de ciocolată; ciocolată cu alcool;
pudră de ciocolată; vafe din ciocolată; ouă de
ciocolată; gofre de ciocolată; fondante de
ciocolată; bomboane de ciocolată; ciocolată cu
lichior; scoici de ciocolată; cafea cu ciocolată;
batoane de ciocolată; înlocuitori de ciocolată;
migdale acoperite de ciocolată; băuturi
aromatizate cu ciocolată; biscuiţi acoperiţi cu
ciocolată; alune trase în ciocolată; prăjitură
învelită în ciocolată; tablete de ciocolată
umplute; ciocolată tartinabilă conţinând nuci;

prăjitură din ciocolată neagră preparata din
chec de ciocolată; cremă de ciocolată pentru
pâine; rahat turcesc acoperit cu ciocolată; nuci
macadamia trase în ciocolată; ciocolată sub
formă de praline; produse pe bază de
ciocolată; băuturi cu aroma de ciocolată;
fursecuri parţial învelite în ciocolată;
bomboane de ciocolată cu umplutură; siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată; fursecuri cu glazură de
ciocolată; vafe cu glazură de ciocolată;
îngheţate cu aromă de ciocolată; produse de
patiserie cu ciocolată; produse de cofetărie din
ciocolată; batoane de ciocolată cu lapte;
biscuiţi cu glazură de ciocolată; covrigi cu
glazură de ciocolată; napolitane cu caramel şi
ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală; deserturi preparate (pe bază de
ciocolată); paste tartinabile din ciocolată şi
nuci; batoane de nuga învelite în ciocolată;
biscuiţi pe jumătate înveliti în ciocolată;
produse de cofetărie invelite în ciocolată; nuci
trase în ciocolată (produse de cofetărie);
biscuiţi cu glazură cu aromă de ciocolată;
ciocolată pentru produse de cofetărie şi pâine;
fursecuri cu înveliş cu aromă de ciocolată;
produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline; produse de cofetărie nemedicinale
care conţin ciocolată; ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă; prăjituri pentru ceai cu
ciocolată şi lapte; băuturi cu gheaţă pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte; produse alimentare care conţin ciocolată
(ca principal ingredient); pastă pentru sandvis
cu ciocolată şi fructe uscate; preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aroma de ciocolată;
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată; preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel; batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de banane; preparate pentru
24
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fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată);
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de nuci; preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de mentă; preparate pentru băuturi
cu ciocolată şi aromă de portocale; preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca;
băuturi gazoase (pe baza de cafea, cacao sau
ciocolată); băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată); fursecuri parţial
învelite într-o glazură cu aromă de ciocolată;
biscuiţi cu bezea moale înveliţi în ciocolată,
care conţin caramel; produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
ciocolată; produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată; produse
de cofetărie nemedicinale pe baza de făină,
care conţin înlocuitor de ciocolată; produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată; ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate; băuturi pe bază de
ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îngheţată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu şerbeturi; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu iaurturi îngheţate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site.

(210) M 2016 01877
(151) 17/03/2016
(732) BONBON CANDY SRL-D, Str.
Bucegi nr. 5, bl. A3, ap. 27, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

BOMBOANE INVIZIBILE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Borcane; borcane etanşe; borcane pentru uz
casnic; borcane din sticlă pentru depozitare;
borcane din sticlă pentru păstrarea
alimentelor; borcane de bucătărie (nu din
metale preţioase); borcane pentru conserve;
borcane din sticlă; borcane vidate.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îngheţată; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu şerbeturi; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu iaurturi îngheţate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare; furnizare
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site.
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(531) Clasificare Viena:010315; 070108;
070124; 260416; 270501; 270502;
270508; 290112;

(210) M 2016 01861
(151) 17/03/2016
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.
Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

EDENIA COQUELET DE BRETAGNE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01851
(151) 17/03/2016
(732) ASOCIAŢIA AUDITORILOR
ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI
DIN ROMÂNIA, Splaiul
Independenţei nr. 313, sala CG 106,
sector 6, 060042, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
AAECR
(591) Culori revendicate:albastru, auriu
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(210) M 2016 01862
(151) 17/03/2016
(732) MIB SAFE GUARD S.R.L., Str.
Principală nr. 273, DN71, Comuna
Ulmi, Jud. Dâmboviţa, , SAT ULMI
ROMANIA

(210) M 2016 01863
(151) 17/03/2016
(732) Philip Morris Brand Sarl, Quai
Jeanrenaud 3, 2000, Neuchâtel
ELVETIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

(540)

M.I.B. SAFE GUARD
(531) Clasificare Viena:100310; 140521;
140523; 260116; 260118;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizare
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizar, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

Marlboro mix
(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:100125; 250119;
261102; 270501; 270502; 270511;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete de foi, tutun pentru
rularea ţigaretelor; tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigarete
electronice; produse din tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi

˜˜˜˜˜˜˜
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componentele lor pentru încălzirea ţigaretelor
sau a tutunului în vederea eliberării de
aerosoli conţinând nicotină pentru inhalare;
soluţii lichide conţinând nicotină pentru
utilizare în ţigarete electronice; articole pentru
fumători, hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru
ţigarete, filtre pentru ţigarete, recipiente
pentru tutun, tabachere, scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat ţigarete,
brichete, chibrituri.

afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01835
(151) 17/03/2016
(732) C.M.I. POPESCU MONICA, Str.
Pandurilor nr. 33A, jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Doctor Popescu Monica

(210) M 2016 01852
(151) 17/03/2016
(732) TIREMAN AUTO SERVICE
S.R.L., Str. Sportului, nr. 272, Jud.
Giurgiu, , ULMI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.
44 Servicii medicale.
˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 01836
(151) 17/03/2016
(732) CIORNEI IOAN-CRISTIAN, Sat
Berceni, jud. Ilfov, , COMUNA
BERCENI ROMANIA
(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

TIREMAN
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri
(531) Clasificare Viena:020115; 140709;
150709; 270501; 270502; 270508;
290113;

BRYQ-O-PEL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

(531) Clasificare Viena:050103; 050116;
270501; 270502; 270508; 270515;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; furnizare de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site.
44 Depozitare de celule stem (servicii
medicale); informaţii medicale; întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor; întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale; recoltarea şi conservarea
sângelui uman; servicii de bănci de sânge;
servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical; servicii de furnizare de informaţii
medicale; servicii de informare medicală;
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi; servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor stem; servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor umane; servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui uman; servicii medicale pentru
îndepartarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui din cordonul ombilical.

(210) M 2016 01837
(151) 17/03/2016
(732) B O G D A N
CONSTANTIN
IVANESCU, Str. Drumul Murgului
nr. 8, bl. H1, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01838
(151) 17/03/2016
(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân 39, bl. 51, ap. 20,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(540)
Dr. Bogdan Ivănescu Intreabă şi
cercetează!

BRASOV, CAPITALA
INTERNATIONALA A MUZICII

(531) Clasificare Viena:020101; 020115;
270501; 270502; 270513;
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afaceri prin intermediul unui site.
44 Depozitare de celule stem (servicii
medicale); informaţii medicale; întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor; întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale; recoltarea şi conservarea
sângelui uman; servicii de bănci de sânge;
servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical; servicii de furnizare de informaţii
medicale; servicii de informare medicală;
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi; servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor stem; servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
celulelor umane; servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui uman; servicii medicale pentru
îndepartarea, tratamentul şi prelucrarea
sângelui din cordonul ombilical.

(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.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01839
(151) 17/03/2016
(732) B O G D A N
CONSTANTIN
IVANESCU, Str. Drumul Murgului
nr. 8, bl. H1, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01840
(151) 17/03/2016
(732) S.C. UNDA CHIC S.R.L., Str.
Podului nr. 5, bl. B10, sc. B, eta. 4, ap.
52, Jud. Bihor, 410365, ORADEA
ROMANIA
(540)

Stem Sure Banca de celule stem din
DANEMARCA
(531) Clasificare Viena:020316; 020325;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; furnizare de informaţii de

GIOIA
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cărucioare pliabile pentru copii; cărucioare cu
landouri detaşabile; cărucioare pentru copii
care incorporează landouri; coşuri pentru
cărucioare de copii; scaune auto pentru copii;
scaune auto de siguranţă pentru copii; scaune
de siguranţă pentru copii pentru automobile;
scaune pentru copii folosite în vehicule;
scaune înălţătoare pentru copii, pentru
vehicule; scaune de siguranţă pentru bebelusi
şi copii pentru vehicule.
20 Premergătoare pentru copii; premergătoare
pentru bebeluşi; scaune înalte pentru bebeluşi;
coşuri pentru bebeluşi (pătuţuri); coşuri pentru
bebeluşi; pătuţuri de voiaj pentru copii.
28 Triciclete (articole de joacă).

(591) Culori revendicate:roz, turcoaz
(531) Clasificare Viena:030114; 030116;
030124; 270303; 270506;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01841
(151) 17/03/2016
(732) S.C. DHSBABY S.R.L., Str.
Santuhalm nr. 35A, jud. Hunedaora,
330004, DEVA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 01864
(151) 17/03/2016
(732) CARLSBERG BREWERIES A/S,
NY Carlsberg Vej 100, 1799,
COPENHAGEN V DANEMARCA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
Somersby Ciders

(531) Clasificare Viena:020301; 020506;
020709; 020901; 270501; 270502;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor; cidru nealcoolic.
33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii);
cidru.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
12 Cărucioare; cărucioare pentru copii;

˜˜˜˜˜˜˜

MAMA LOVE
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(210) M 2016 01842
(151) 17/03/2016
(732) S.C. DOGAN INVESTMENT
S.R.L., Str. Buzeşti nr. 50-52, Modul
109, et. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2016 01843
(151) 17/03/2016
(732) M O L D O V E A N U
SORIN
CATALIN, Str. Florilor nr. 12, bl.
P15, sc. 2, ap. 15, jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA
(540)

(540)
SIR LUDOVIC MASTER SUIT MAKER
(591) Culori revendicate:roşu închis
SPORT ENERGY DRINK

(531) Clasificare Viena:120109; 260101;
270501; 270502; 290111;

(591) Culori revendicate:albastru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
23 Fire de uz textil.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503; 290104;
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(210) M 2016 01844
(151) 17/03/2016
(732) DUMA'S VAN S.R.L., Sat Căciulaţi,
Str. Grădinilor nr. 10, jud. Ilfov, ,
COMUNA MOARA VLĂSIEI
ROMANIA

(210) M 2016 01865
(151) 17/03/2016
(732) STEREA ANA MARIA SORINA,
Str. Aleea Fizicienilor, nr. 4, bl. 3C,
sc. 1, ap. 54, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
(540)

(540)

DUMA'S VAN GOURMET STREET
FOOD
Infant Kineto Clinic
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

(591) Culori revendicate:roşu, galben, bleu,
verde, portocaliu, bleumarin

(531) Clasificare Viena:090110; 110103;
110104; 260116; 260118; 270501;
270502; 270521; 290113;

(531) Clasificare Viena:020123; 040501;
050116; 270501; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie
fizică; ateliere recreative; ateliere de formare;
ateliere organizate în scopuri educative.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumusete pentru oameni; servicii ale
clinicilor medicale; centre de sănătate; terapie
fizică; masaj; servicii de logopedie; servicii de
psihologie.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01853
(151) 17/03/2016
(732) DEANE ALINA-ADELA, Str. După
Grădini nr. 9, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA

(210) M 2016 01855
(151) 17/03/2016
(732) B A N C A
COMERCIALA
ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
HANUL PIETRELE LUI SOLOMON

BCR Risk.Academy
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43 Restaurante, servicii de bar, cafenele,
snak-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01854
(151) 17/03/2016
(732) VIGDOROVICS GYURITZA
ADÉL, Str. Eroilor de la Tisa nr. 67,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)
PENSIUNEA CASA LEONE

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01866
(151) 17/03/2016
(732) HOGAŞ CIPRIAN-ANDREI, Str.
Reyervelor nr. 89, bl. 1, ap. 52,
Comuna Chiajna, Jud. Ilfov, , SAT
CHIAJNA ROMANIA

(531) Clasificare Viena:260514; 270501;
270502; 270511; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

(540)

PrisacaNoastră.Ro înainte de toate...
Sănătate !
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru

˜˜˜˜˜˜˜

galben,

35

ERATA

Referitor la depozitul M 2016/01186 înregistrat în data de 20/02/2016,
denumirea m|rcii este: IdealGifts.ro.
Cererea este combinat| cu reproducerea de mai jos.

ERAT{

La depozitul M 2016/01540 din data de 04.03.2016, mandatar Weizmann Ariana
& Partners, publicat în data de 11.03.2016, dintr-o eroare material| denumirea
solicitantului a fost scris| greÕit.
Denumirea corect| este: SC GDF REINVEST SRL

ERATA

Referitor la depozitul M 2016/01637 inregistrat în data de 09/03/2016, publicat
în data de 16/03/2016, solicitantul cererii de marca este: DIM SILVA SRL, Str.
Libert|Ûii nr. 368, Alexandria ,cod postal 140082, judeÛul Teleorman.

