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Cereri M|rci publicate în data 08/02/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00580 01/02/2016 ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L. FULLTOP

2 M 2016 00581 01/02/2016 ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L. EFSANE

3 M 2016 00582 01/02/2016 S.C. ARISAL TOYS CONCEPT
S.R.L.

IQ BEBE

4 M 2016 00583 01/02/2016 S.C. DYANDRESS FASHION
S.R.L.

DY FASHION

5 M 2016 00584 01/02/2016 S.C. UNITRADE LUBRICANTS
S.R.L.

UNILUB UNITRADE
LUBRICANTS RO 11021211

6 M 2016 00585 01/02/2016 S.C. BODYGUARD SECURITY
S.R.L.

BODYGUARD SECURITY

7 M 2016 00586 01/02/2016 PRIMARIA SALCIA TUDOR BRÂNZA DE GULIANCA
PRODUS TRADIÚIONAL
ROMÂNESC

8 M 2016 00587 01/02/2016 S.C. COSGINITRANS S.R.L. TRANSPORT AVANTAJOS

9 M 2016 00588 01/02/2016 CALOMFIRESCU NICOLETA
ELENA

Clinica PROXIMA

10 M 2016 00589 01/02/2016 S.C. WATCH ZONE S.R.L. WatchZone

11 M 2016 00590 01/02/2016 S.C. MATRIX FARMA S.R.L. PLUS PLUS

12 M 2016 00591 01/02/2016 S.C. MATRIX FARMA S.R.L. BIO LOGIQUE

13 M 2016 00592 01/02/2016 S.C. LIVIADENT S.R.L. DENTAL ROMANIA

14 M 2016 00593 01/02/2016 REBEGA
CONSTANTIN-LAURENÚIU

FORÚA NAÚIONAL{

15 M 2016 00594 01/02/2016 HORS Ltd. AVANTI

16 M 2016 00595 01/02/2016 GREEN CARE COSMETICS
S.R.L.

The Bar

17 M 2016 00596 01/02/2016 LUPU EUGENIA CRISTINA Creativ Design by Kytty

18 M 2016 00597 01/02/2016 VILA RUSTIC S.R.L. Empire EVENTS
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Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2016 00598 01/02/2016 MOROÔAN SEBASTIAN
SÎRBU ALIN DORIN
NAGY BELA ROMEO
GAREA DRAGOÔ

CHRISTALL SOUND

20 M 2016 00599 01/02/2016 NEAGOE MARIUS STEFAN WAKE UP EXPERT

21 M 2016 00600 01/02/2016 AITA CLAUDIA ECATERINA MERKEZ
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(210) M 2016 00580
(151) 01/02/2016
(732) ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L.,

Bdul. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

FULLTOP

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
30 Produse de patiserie, dulciuri de diverse
sortimente (ciocolată, biscuiţi, chec,
napolitane, jeleuri, caramele), cafea, ceai,
zahăr, orez, făină, şi preparate făcute din
cereale.
35 Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor incluse în clasa 30 (cu
excepţia transportului lor), publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00581
(151) 01/02/2016
(732) ICEBERG DISTRIBUTION S.R.L.,

Bdul. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

EFSANE

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
30 Produse de patiserie, dulciuri de diverse
sortimente (ciocolată, biscuiţi, chec,
napolitane, jeleuri, caramele), cafea, ceai,
zahăr, orez, făină, şi preparate făcute din
cereale.
35 Servicii de import, regruparea în avantajul
terţilor a produselor incluse în clasa 30 (cu
excepţia transportului lor), publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00586
(151) 01/02/2016
(732) PRIMARIA SALCIA TUDOR,

J u d e ţ u l  B r ă i l a ,  8 1 7 1 2 5 ,
LOCALITATEA SALCIA TUDOR
ROMANIA 

(540)

BRÂNZA DE GULIANCA PRODUS
TRADIŢIONAL ROMÂNESC

(591) Culori revendicate:verde, crem, maro
închis, maro deschis

  
(531) Clasificare Viena:080312; 110117;

250110; 250119; 260116; 260118;
270112; 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, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00582
(151) 01/02/2016
(732) S.C. ARISAL TOYS CONCEPT

S.R.L., Str. Măcieşului nr. 1, bl. A 20,
sc. B, ap. 3, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

IQ BEBE

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:020501; 020523;

130117; 260414; 260418; 270501;
270508; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00590
(151) 01/02/2016
(732) S.C. MATRIX FARMA S.R.L., Str.

Dimitrie Grozdea, nr. 9, bl. 63, sc. 1,
et. 2, ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PLUS PLUS

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00591
(151) 01/02/2016
(732) S.C. MATRIX FARMA S.R.L., Str.

Dimitrie Grozdea, nr. 9, bl. 63, sc. 1,
et. 2, ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIO LOGIQUE

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectante;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00583
(151) 01/02/2016
(732) S.C. DYANDRESS FASHION

S.R.L., Str. I.L. Caragiale, nr. 1,
Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

DY FASHION

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00592
(151) 01/02/2016
(732) S.C. LIVIADENT S.R.L., Str.

Dristorului nr. 104, bl. 15B, sc. A, ap.
4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DENTAL ROMANIA

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00584
(151) 01/02/2016
(732) S.C. UNITRADE LUBRICANTS

S.R.L., Str. Ion Creangă nr. 82,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

UNILUB UNITRADE LUBRICANTS RO
11021211

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:011515; 260104;

270106; 270112; 270501; 270508;
290102;  

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00585
(151) 01/02/2016
(732) S.C. BODYGUARD SECURITY

S.R.L., Bd. 1 Decembrie 1918 , bl. 18,
sc. J/B, ap. 15, judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

BODYGUARD SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010507;

011108; 020914; 020916; 230305;
260116; 260118;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00593
(151) 01/02/2016
(732) R E B E G A

CONSTANTIN-LAURENŢIU ,
B-dul. Nicolae Iorga nr. 56, bl. 3A, sc.
B, ap. 23, Jud. Prahova, , VĂLENII
DE MUNTE ROMANIA 

(540)

FORŢA NAŢIONALĂ

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 240711;

240723; 270501; 290113;  

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

35 Serviciile asigurate de firme specializate,
care se ocupă de comunicare publică,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii, inclusiv servicii ca distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau
distribuirea de mostre; servicii de marketing
telefonic.
38 Servicii care permit cel puţin unei persoane
să comunice cu altă persoană sau cu alte
persone prin orice mijloace de comunicare
orală sau/şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament sau/şi
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recreere, inclusiv de prezentare către public a
unor opere de artă, în scop cultural sau
educativ, precum şi conferinţe de cultură
politică. 
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale, servicii oferite de jurişti
unor persoane, grupuri de persoane,
organizaţii sau întreprinderi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00594
(151) 01/02/2016
(732) HORS Ltd., N. Pattichi str. 26,

CY-3308, Limassol CIPRU 
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

AVANTI

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

30 Cafea; înlocuitori de cafea; arome de cafea;
preparate vegetale utilizate ca înlocuitori de
cafea; băuturi pe bază de cafea; cicoare
(înlocuitori de cafea).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00587
(151) 01/02/2016
(732) S.C. COSGINITRANS S.R.L., Str.

Piaţa Independenţei nr. 1, ap. 44,
Judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

TRANSPORT AVANTAJOS

(591) Culori revendicate:maro, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:180114; 180121;

270501; 270504; 270505; 270508;
290113;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00595
(151) 01/02/2016
(732) GREEN CARE COSMETICS

S.R.L., Str. Zăgazului, nr. 4E, cam. 1,
parter, sc. A, ap. A1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The Bar
  
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

110302; 270501;  

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

44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 00588
(151) 01/02/2016
(732) CALOMFIRESCU NICOLETA

ELENA, Şos. Mihai Bravu nr. 140, bl.
D18, sc. C, et. V, ap. 50, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Clinica PROXIMA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
reflex blue C), magenta deschis

(pantone 212 C), magenta (pantone
process magenta), gri (pantone cool
gray 6C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270508; 270511; 290113;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00589
(151) 01/02/2016
(732) S.C. WATCH ZONE S.R.L., Str.

Vrâcioaia nr. 2-4, bl.A, sc. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WatchZone

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00596
(151) 01/02/2016
(732) LUPU EUGENIA CRISTINA, Str.

Călăraşilor, nr. 25, Jud. Alba, , ALBA
IULIA ROMANIA 

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

(540)

Creativ Design by Kytty
  
(531) Clasificare Viena:250110; 250113;

250119; 270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de expoziţii
educaţionale; organizare de expoziţii pentru
divertisment; organizare de expoziţii în
scopuri culturale; organizare de conferinte,
expoziţii şi concursuri; consultanţă în materie
de planificare de evenimente; organizare de
evenimente de ceremonie; organizare de
evenimente sportive şi culturale comunitare;
disc jockeys pentru petreceri şi evenimente
speciale; servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri şi evenimente speciale;
planificarea de petreceri; organizare de
divertisment pentru nunţi; organizare de
cursuri; servicii ale unui fotograf; compoziţii
fotografice pentru terţi (fotografie);
organizarea şi conducerea de workshop-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00597
(151) 01/02/2016
(732) VILA RUSTIC S.R.L., Str. Popa

Lazăr nr. 5-25, imobil C16, parter, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Empire EVENTS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, maro,
bej

 
(531) Clasificare Viena:030301; 180101;

180123; 240902; 240905; 250113;
250119; 270504; 270508; 290114;  

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

35 Organizarea de evenimente publicitare;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate.
41 Divertisment; organizarea de evenimente
în scopuri culturale, educative, sportive sau de
divertisment; cluburi de noapte; discoteci;
organizarea de concerte; organizarea de
spectacole; planificarea petrecerilor
[distracţii]; organizare de divertisment pentru
nunţi şi botezuri; organizarea de colocvii,
seminalii, conferinţe, congrese; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale
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43 Servicii de alimentaţie publică; catering de
alimente şi băuturi; pregătire şi furnizare de
alimente şi băuturi pentru evenimente;
organizare de recepţii pentru nunţi şi botezuri
(mâncare şi băutură); organizare de recepţii
pentru nunţi şi botezuri (spaţii); restaurante;
snack-baruri; bufete cu autoservire; servicii
oferite de baruri; servicii de cazare temporară;
furnizare de spaţii special amenajate pentru
evenimente prilejuite de ocazii speciale;
închiriere de săli pentru evenimente sociale;
închiriere de corturi; închiriere de săli de
conferinţe; închiriere de cazări temporare;
închiriere de scaune, mese, veselă şi feţe de
masă; închiriere de aparate de iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00598
(151) 01/02/2016
(732) MOROŞAN SEBASTIAN, B-dul

Dimitrie Cantemir, nr. 9, bl. 7, sc. A,
ap. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SÎRBU ALIN DORIN, Bdul.
Dimitrie Pompei, nr. 5, et. 1, ap. 30,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NAGY BELA ROMEO, Str. 22
Decembrie 1989, bl. 32, sc. 3, ap. 8,
Jud. Gorj, , TÂRGU JIU ROMANIA

(732) GAREA DRAGOŞ, Str. Zona Bazar,
bl. 2B, et. 2, ap. 17, Jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

CHRISTALL SOUND

(591) Culori revendicate:turcoaz, gri
  
(531) Clasificare Viena:241505; 261113;

261325; 270501; 290112;  

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

35 Managementul afacerilor pentru artişti;
asistenţă în managementul afacerilor;
managementul afacerilor şi consultaţă de
organizare spectacole; prezentarea produselor
si serviciilor în medii de comunicare;
publicitate prin corespondeţă directa;
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distribuirea materialelor publicitare;
publicitate online pe o reţea de computer;
publicitate în aer liber; producţia de clipuri
publicitare ; lanţ de magazine; servicii de
desfacere; adunarea împreună a unor bunuri si
servicii oferite altora spre vânzare, cu
posibilitatea unor vizionări convenabile a
acestora de către client; prezentarea
produselor şi serviciilor prin orice mijloace de
comunicare; prezentări de produse şi servicii;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare, prospecte, de orice tip si
pe orice cale prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, de teleshopping;
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor şi serviciilor altora; regruparea în
avantajul terţilor a produselor şi serviciilor
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; licenţe de servicii şi produse
pentru terţi; punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse şi servicii,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ de
magazine, la standuri, ori pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii; toate aceste servicii pentru:
organizarea şi susţinerea concertelor;
producţie de film, altele decât filmele
publicitare; producţie de muzică; producţie de
programe de radio şi televiziune; prezentare,
producere şi realizare de spectacole muzicale,
concerte; producerea filmelor pe casetă video;
editarea casetelor video; înregistrare video;
fotografie; producţii discografice; prezentarea
de reprezentaţii live; activităţi pentru timpul
liber; servicii prestate de studiouri de
înregistrare.
41 Organizarea şi susţinerea concertelor;
producţie de film, altele decât filmele

publicitare; producţie de muzică; producţie de
programe de radio şi televiziune; prezentare,
producere si realizare de spectacole muzicale,
concerte ; producerea filmelor pe casetă video;
editarea casetelor video; înregistrare video;
fotografie; producţii discografice; prezentarea
de reprezentaţii live; activităţi pentru timpul
liber; servicii prestate de studiouri de
înregistrare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00599
(151) 01/02/2016
(732) NEAGOE MARIUS STEFAN, Str.

Burdujeni, nr. 16, bl. N14, sc. D, et. 2,
ap. 44, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI

(540)

WAKE UP EXPERT

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C)

 (531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270508; 270517; 270522; 290101;  

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

21 Căni de cafea; agitatoare de cafea (shaker);
râşniţe manuale de cafea; râşniţe neelectrice
pentru cafea; mixere neelectrice pentru cafea;
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căni de ceai; ceainice; infuzoare de ceai.
30 Cafea; cafea aromată; cafea decafeinizată;
cafea solubilă; cafea macinată; cafea verde;
cafea de malţ; boabe de cafea; extracte de
cafea; cafea gata preparată; amestecuri de
cafea; băuturi din cafea; concentrate de cafea;
cafea cu ciocolată; uleiuri de cafea; esenţă de
cafea; pungi de cafea; capsule de cafea; cafea
preparată şi băuturi pe bază de cafea; cafea cu
gheaţă; băuturi pe bază de cafea cu conţinut de
lapte; ceai; esenţe de ceai; ciocolată caldă;
ciocolata de băut; băuturi cu gheaţă pe bază de
ciocolată; băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte; cacao; cacao pentru prepararea
băuturilor; preparate pe bază de cacao; pastă
de cacao pentru băuturi.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legatură cu cafea, cafea aromată,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, cafea
macinată, cafea verde, cafea de malţ, boabe de
cafea, extracte de cafea, cafea gata preparată,
amestecuri de cafea, băuturi din cafea,
concentrate de cafea, cafea cu ciocolată,
uleiuri de cafea, esenţă de cafea, pungi de
cafea, capsule de cafea, cafea preparată şi
băuturi pe bază de cafea, cafea cu gheaţă,
băuturi pe bază de cafea cu conţinut de lapte,
ceai, esenţe de ceai, ciocolată caldă, ciocolată
de băut, băuturi cu gheaţă pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, cacao, cacao pentru prepararea
băuturilor, preparate pe bază de cacao, pastă
de cacao pentru băuturi; servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legatură cu băuturi
nealcoolice.
43 Servicii de cafenea; servicii de catering
mobil; servicii de furnizare cafea; servicii ale
barurilor.

˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00600
(151) 01/02/2016
(732) AITA CLAUDIA ECATERINA, Str.

Miron Costin, nr. 10, Jud. Constanţa,
900038, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MERKEZ

  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08078
(151) 26/01/2015
(732) British American Tobacco (Brands)

Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

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

(540)

LONGS

  

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

34 Úigarete; tutun; produse din tutun;
brichete; chibrituri; articole pentru fum|tori.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la Cererea de marcă M/2016/00343 din data de 21/01/2016, publicată
în data de 28/01/2016, s-a omis introducerea mandatarului, acesta este 
SC PATENTPOINT SRL , cu adresa în Sat Fundeni, comuma Dobroieşti, str. Doinei nr.
78B, ap. 20, jud. Ilfov.



ERATA

Referitor la Cererea de marc� M/2016/00455 din data de 26/01/2016, publicat�
în data de 02/02/2016, manadatar fiind  SC PATENTPOINT SRL , cu adresa în Sat
Fundeni, comuma Dobroie�ti, str. Doinei nr. 78B, ap. 20, jud. Ilfov, clasele pentru marca
cu denumirea YUKI JAPANESE HOME DINING vor cuprinde, dup� cum urmeaz�:

Clasa 29: Carne, pe�te, p�s�ri �i vânat; extracte de carne;  fructe �i legume conservate,
congelate, uscate �i g�tite; alimente preparate din pe�te, în special katsoubushi;
sup� tradi�ional� japonez�, în special dashi; tofu; mur�turi, în special asazuke.

Clasa 30: Ceai, preparate din cereale, patiserie �i cofet�rie, sosuri, condimente; sosuri
pentru salate, în special wafu; budinci, în special nameraka, cu arome, în special
guro goma, matcha, vanilie; alimente f�inoase, în special t�i�ei udon �i tempura;
sosuri, în special sos de soia; sushi; ceai, în special sencha, genmaicha,
sobacha, houjicha, matcha.

Clasa 43: Restaurante, servicii de bar.


