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Cereri m|rci publicate în 12.05.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 02631 05/05/2016 S.C. TRANSFERO TURISTIC
S.R.L.

transfero

2 M 2016 03131 05/05/2016 TEODOR-CIPRIAN PETRUS ARUBA

3 M 2016 03208 05/05/2016 AUSTRALIS INTERNATIONAL
S.R.L.

Delicio

4 M 2016 03209 05/05/2016 BOUTIQUE CADEAUX S.R.L. Momente RomâneÕti

5 M 2016 03211 05/05/2016 S.C. MAY DAY DISTRIBUTION
IMPEX S.R.L.

6 M 2016 03212 05/05/2016 S.C. AGRITIM S.R.L. AGRITIM

7 M 2016 03213 05/05/2016 ASOCIATIA CAMERA DE
COMERT ITALIANA PENTRU
ROMANIA (CCIPR)

CAMERA DI COMERCIO
ITALIANA PER LA ROMANIA

8 M 2016 03214 05/05/2016 MIHAI IONEL Media Shopping

9 M 2016 03215 05/05/2016 MORARU DANA OFELIA AGRIX PIESE DE SCHIMB PT.
UTILAJE AGRICOLE

10 M 2016 03216 05/05/2016 S.C. PROSAFE GUARD S.R.L. SECURITATE PRIVATA ProSafe
Guard

11 M 2016 03218 05/05/2016 PÎRVUIC{ CORNELIA ELENA staÛie de prim| alcoolizare
SHOTERIA staÛie de reabilitare

12 M 2016 03219 05/05/2016 MINTEUAN LIVIU PAUL TRANSILVANIA EXCHANGE

13 M 2016 03220 05/05/2016 PRO TV S.R.L. Toat| lumea vede România

14 M 2016 03221 05/05/2016 PRO TV S.R.L. Toata România vede România

15 M 2016 03222 05/05/2016 PRO TV S.R.L. SUPRAVIETUITORUL FILIPINE

16 M 2016 03223 05/05/2016 PRO TV S.R.L. C|ut|m primar, model european
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17 M 2016 03224 05/05/2016 GU BIANCHENG F.X.

18 M 2016 03226 05/05/2016 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L.

19 M 2016 03228 05/05/2016 S.C. PEFOC.RO S.R.L. PEFOC.RO NOI FACEM TOT TU
PUI PE FOC

20 M 2016 03229 05/05/2016 BUTNARU ANDREEA LAURA DIALOGURI CU MUZICA

21 M 2016 03230 05/05/2016 COCOÔ RADU ÔERBAN ANONYMOUS

22 M 2016 03231 05/05/2016 VLAICU EMIL AURELIAN 7 DAYS 7 NIGHTS

23 M 2016 03232 05/05/2016 PANDELE LIVIU ANTIBIOVEG

24 M 2016 03233 05/05/2016 PANDELE LIVIU COLONCLAR

25 M 2016 03234 05/05/2016 PANDELE LIVIU DENTABIOTIC

26 M 2016 03235 05/05/2016 PANDELE LIVIU ERECTILE

27 M 2016 03236 05/05/2016 PANDELE LIVIU STOMAFERM

28 M 2016 03237 05/05/2016 S.C. BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.

CLINEO

29 M 2016 03238 05/05/2016 S.C. BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.

Pomodoro

30 M 2016 03239 05/05/2016 PANDELE LIVIU LUGANOCOFFEE

31 M 2016 03240 05/05/2016 S.C. TRANSVITAL COSMETICS
S.R.L.

HERBALFETT

32 M 2016 03241 05/05/2016 PANDELE LIVIU RETINOVEN

33 M 2016 03242 05/05/2016 S.C. ADEPLAST S.A. LAROQ LANA ROCCATICA

34 M 2016 03243 05/05/2016 S.C. ZAREA S.A. DACIC ROMANIAN CIDERS

35 M 2016 03244 05/05/2016 S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

Kingjet
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36 M 2016 03245 05/05/2016 S.C. EAST DELIVERY SERVICE
S.R.L.

mario stainless steel design
radiators
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(210) M 2016 02631
(151) 05/05/2016
(732) S.C. TRANSFERO TURISTIC

S.R.L., Str. Transilvaniei nr. 7,
Judeţul Galaţi, , TECUCI ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

transfero
  
(531) Clasificare Viena:180501; 180503;

270501; 270508;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03131
(151) 05/05/2016
(732) TEODOR-CIPRIAN PETRUS, Str.

Bihorului nr. 85A, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

ARUBA

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

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.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03218
(151) 05/05/2016
(732) PÎRVUICĂ CORNELIA ELENA,

Şos. Olteniţei nr. 14D, et. 3, ap. 25,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

staţie de primă alcoolizare SHOTERIA
staţie de reabilitare
  
(531) Clasificare Viena:241301; 270501;

270502; 270524;  

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

41 Servicii de divertisment, furnizarea
instalaţiilor de cazino (jocuri de noroc),
servicii de club (amuzament), servicii de
discotecă, servicii de amuzament, planificarea
de petreceri (distracţii). 
43 Restaurante, servicii de bar, catering de
alimente şi băuturi, cafenele, snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03219
(151) 05/05/2016
(732) MINTEUAN LIVIU PAUL, Str.

Paris, nr. 63, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)
TRANSILVANIA EXCHANGE

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03220
(151) 05/05/2016
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

Protopopescu, Nr.105, parter, camera
101, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L.,
Bucharest Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
Toată lumea vede România

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

16 Publicaţii, periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de

forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03221
(151) 05/05/2016
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

Protopopescu, Nr.105, parter, camera
101, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Toata România vede România

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

16 Publicaţii, periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03222
(151) 05/05/2016
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

Protopopescu, Nr.105, parter, camera
101, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L.,
Bucharest Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SUPRAVIETUITORUL FILIPINE

(591) Culori revendicate:alb, maro, maro
deschis, albastru deschis, albastru,
verde, gri, portocaliu, galben

  
(531) Clasificare Viena:011505; 060603;

260116; 260118; 270501; 270508;
270512; 290115;  

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

16 Publicaţii, periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de

televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03223
(151) 05/05/2016
(732) PRO TV S.R.L., B-dul Pache

Protopopescu, Nr.105, parter, camera
101, sectorul 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Căutăm primar, model european

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

16 Publicaţii, periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale. 
42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03224
(151) 05/05/2016
(732) GU BIANCHENG, Str. Galata nr.

48D, judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

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

(540)

F.X.

  
(531) Clasificare Viena:241513; 241725;

270501; 270502; 270522;  

(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale

plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa). 
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). (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 produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03226
(151) 05/05/2016
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Căminului nr. 6, sector 2, , Bucureşti
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, maro, maro
deschis, maro închis, albastru deschis,
verde, verde deschis, gri, alb
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(531) Clasificare Viena:020108; 210301;
290115;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03237
(151) 05/05/2016
(732) S . C .  B R A N D S  M A K E R

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Zboina-Neagră, nr. 8-10, bl. 91-95, sc.
2, et. 7, ap. 83, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CLINEO
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

3 Săpunuri, săpun lichid, săpun antibacterian,
săpunuri antiperspirante, săpunuri granulate,
săpunuri cosmetice, săpunuri creamă, săpun
pentru piele, poduse de săpun, săpun de
înfrumuseţare, săpunuri pentru mâini,
săpunuri de rufe, săpunuri şi geluri, săpunuri
dezinfectante parfumate, săpunuri pentru

toaletă, săpunuri de faţă, săpun pentru igiena
personală, săpun antiperspirant pentru
picioare, săpun de uz casnic, săpunuri de
toaletă nemedicinale, săpunuri pentru
îngrijirea corporală, săpunuri cremă de corp,
săpunuri de baie lichide, săpun solid pentru
spălarea corpului, săpunuri sub formă de gel,
săpunuri lichide pentru mâini şi faţă, geluri de
curăţare, spray-uri pentru încălţăminte, spray
dezodorizant pentru picioare, spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, spumă de duş, spumă de curăţare,
spumă de curăţat, spumă de ras, spumă de
coafat, spumă de baie, spumă pentru păr,
şampon spumă pentru bebeluşi, spumă pentru
îngrijirea pielii, spumante de baie
(nemedicinale), lichide spumante pentru baie,
preparate spumante pentru baie, geluri
spumante pentru baie, spumă de baie şi de duş,
şervetele umede pentru îngrijirea bebeluşului,
şerveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetic, şerveţele umede pentru uz igienic şi
cosmetic, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetic, şerveţele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, şerveţele umede impregnate cu un
produs de curăţat.
5 Sprayuri  antibacteriene,  geluri
antibacteriene, preparate farmaceutice
antibacteriene, produse farmaceutice
antibacteriene, loţiuni antibacteriene pentru
mâini, preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, substanţe antibacteriene de uz
medical, geluri dezinfectante antibacteriene cu
alcool, şerveţele impregnate cu preparate
antibacteriene, produse antibacteriene de
spălat pe mâini, preparate antibacteriene de uz
medical pentru spălarea feţei;spray antiinsecte,
s p r a y u r i  a n t i a l e r g i c e ,  s p r a y u r i
antiinflamatoare, sprayuri antibacteriene,
sprayuri medicinale, sprayuri pentru
dezodorizarea camerelor ,  produse
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dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), şerveţele dezinfectante, şerveţele de
uz medical, şerveţele impregnate cu
medicamente, şerveţele sanitare pentru uz
menajer, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, şerveţele impregnate cu preparate
antibacteriene, scutece pentru incontinenţă,
scutece de pânză, scutece igienice pentru
incontinenţă, scutece pentru copii şi pentru
incontinenţă, scutece din celuloză, scutece de
hârtie, scutece din hârtie, scutece pentru
bebeluşi, scutece pentru adulţi, scutece
chiloţei pentru bebeluşi, chiloţei (scutece)
pentru bebeluşi, scutece de unică folosinţă,
scutece triunghiulare pentru copii (hârtie),
scutece din hârtie pentru incontinenţă, scutece
de unică folosinţă pentru adulţi, scutece (în
formă de chilot, pentru bebeluşi), scutece tip
chilot pentru persoanele cu incontinenţă,
scutece pentru bebeluşi din hârtie şi celuloză,
scutece pentru copii (din hârtie sau celuloză),
scutece-chilot de unică folosinţă, pentru
bebeluşi, scutece de unică folosinţă din hârtie
pentru incontinenţă, scutece din hârtie, de
unică folosinţă, pentru bebeluşi, scutece (de
unică folosinţă) din hârtie pentru copii,
scutece de înot de unică folosinţă pentru
bebeluşi, scutece de unică folosinţă pentru
persoanele care suferă de incontinenţă,
scutece de unică folosinţă din hârtie şi
celuloză, pentru bebeluşi, scutece de unică
folosinţă din hârtie pentru persoane care
suferă de incontinenţă, scutece de unică
folosinţă din celuloză pentru persoane care
suferă de incontinenţă, scutece de unică
folosinţă confecţionate din celuloză pentru
persoane care suferă de incontinenţă, articole
absorbante pentru igiena personală,
absorbante pentru incontinenţă.
24 Pături absorbante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03238
(151) 05/05/2016
(732) S . C .  B R A N D S  M A K E R

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Zboina-Neagră, nr. 8-10, bl. 91-95, sc.
2, et. 7, ap. 83, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Pomodoro

(591) Culori revendicate:negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:050917; 270501;

270508; 290112;  

(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; anşoa, piure de mere, şuncă,
fasole conservată, ulei comestibil, bulion,
concentrate de bulion, unt, unt de cacaco, unt
de arahide, peşte conservat, alimente preparate
din peşte, fructe glazurate, mezeluri, caviar,
brânză, cipsuri de cartofi, fructe congelate,
fructe conservate, pulpă de fructe, salată de
fructe, ulei de cocos, concentrate de supă, ulei
de porumb, frişcă, crochete, şuncă, gemuri,
jeleuri pentru alimente, humus, heringi, fructe
confiate, lapte bătut, curmale, foietaje, chefir,
iaurt, ficat, pate de ficat, marmeladă, somon,
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sardine, cârnaţi, seminţe procesate de floarea
soarelui, ulei de susan, crustacee, cu excepţia
celor vii, legume pentru supă, supe, lapte de
soia, pateuri vegetale, ciuperci conservate,
nuci preparate, ulei de măsline alimentar,
măsline conservate, ulei de palmier alimentar,
ulei de floarea soarelui, tofu, suc de roşii
pentru gătit, pastă de roşii, trufe, mazăre
conservată, legume gătite, stafide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă, dulciuri cu migdale, seminţe de
anason, preparate aromate alimentare, cafea
artificială, praf de copt, scorţişoară, cuişoare,
cacao, băuturi pe bază de cacao, băuturi din
cafea, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe
bază de cafea, dulciuri, băuturi pe bază de
ceai, biscuiţi, prăjiturele, sare pentru gătit,
fulgi de porumb, făină de porumb, mălai, turtă
dulce, blaturi de tort, pudră de tort, torture,
bomboane, caramel, biscuiţi crocanţi, cremă
tartar pentru uz culinar, curry, cremă din ouă,
lapte şi zahăr, paste alimentare făinoase,
preparate pe bază de cereale, gumă de
mestecat (nu de uz medical), cicoare, cipsuri
(produse din cereale), ciocolată, fondante,
marţipan, maioneză, glazură de torturi, jeleuri
de fructe, plăcinte cu carne, spume de desert
(dulciuri), muştar, musli, ghimbir, turtă dulce,
halva, tăieţei, nucşoară, fulgi de ovăz, clătite,
paste, cremă de prăjituri, ceai cu gheaţă,
ketch-up, pateuri, piper, sos pesto, prăjiturele,
pizza, popcorn, macaroane, fulgi de porumb,
praline, propolis, budinci, tarte, ravioli, paste
lungi, orez, prăjiturele cu orez, şofran, sosuri
pentru salate, sos tomat, oţet, gofre, frişcă
bătută, şerbeturi, spaghete, sos de soia,
rulouri, îndulcitori naturali, tabbouleh, tacos,
tapioca, ceai, băuturi pe bază de ceai, sos

tomat, tortillas, vanilie.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor, suc de fructe, suc de
rosii (băutură), sucuri de legume, cidru
non-alcoolic, şerbeturi (băuturi), cocktail-uri
non-alcoolice, nectare din fructe, limonade,
băuturi non-alcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); bitter,
coniac, digestive (lichioruri şi spirturi), gin,
rom, vodcă, whisky, vin.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondenţă în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondenţă în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin reţele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), administrare de
afaceri, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate şi marketing,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, servicii de
promovare, promovare de produse şi servicii
pentru terţi, asistenţă privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de
franciză, servicii de consultanţă comercială cu
privire la administrarea de restaurant.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar, pensiuni; cafenele; cantine; catering de
alimente şi băuturi, hosteluri, moteluri,
hoteluri, restaurant, restaurante cu autoservire,
snack-baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03239
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

LUGANOCOFFEE

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03240
(151) 05/05/2016
(732) S.C. TRANSVITAL COSMETICS

S.R.L., Str. Ecaterina Varga nr. 8,
judeţul Cluj, 400058, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

HERBALFETT

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

3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03241
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

RETINOVEN

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03242
(151) 05/05/2016
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Adeplast,

nr.164A, Comuna Berceni, judeţul
Prahova, 107063, SAT CORLĂŢEŞTI
ROMANIA 

(540)

LAROQ LANA ROCCATICA
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03243
(151) 05/05/2016
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucureştii

Noi, Nr. 176, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DACIC ROMANIAN CIDERS

(591) Culori revendicate:galben, negru

  (531) Clasificare Viena:030124; 040303;
040515; 050703; 090109; 250113;
270501; 290112;  

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

32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; cidru fără alcool.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); cidru.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03244
(151) 05/05/2016
(732) S . C .  N E T W O R K  O N E

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Marcel
Iancu nr. 3-5, sector 2, 020757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Kingjet

(591) Culori revendicate:galben auriu, negru
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

270507; 270524; 290112;  

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

8 Unelte acţionate manual.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03245
(151) 05/05/2016
(732) S.C. EAST DELIVERY SERVICE

S.R.L., Str. Zborului nr. 7, et. 2,
Biroul 5 + Parter, Spaţiul A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

mario stainless steel design radiators

(591) Culori revendicate:Pantone Black 6C,
Pantone 137C, Pantone 151C, Pantone
185C

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

270508; 290114;  

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

11 Radiatoare (încălzire); radiatoare electrice;
aparate electrice de încălzire; capace de
radiator; radiatoare de încălzire centralizată.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03208
(151) 05/05/2016
(732) AUSTRALIS INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Fabrica de Gheaţă, nr. 2,
bl. 84/2, sc. C, ap. 82, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Delicio

(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; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03209
(151) 05/05/2016
(732) BOUTIQUE CADEAUX S.R.L., Str.

Erou Iancu Nicolae 103, tarla 15,
parcela A 286, lot I 24, parter, Jud.
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Momente Româneşti

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:090109; 250113;

250119; 270501; 290113;  

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

29 Gem şi zacuscă.
30 Produse alimentare, în special deserturi,
cozonaci, prăjituri şi biscuiţi, produse de
brutărie, de cofetărie.
33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
35 Comercializarea ( vânzarea en gros sau en
detail) sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
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inclusiv prin magazin online; realizarea de
campanii publicitare.
39 Servicii de ambalare, depozitare şi
transport produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03211
(151) 05/05/2016
(732) S.C. MAY DAY DISTRIBUTION

IMPEX S.R.L., B-dul Theodor
Pallady nr. 50 T, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

  
(531) Clasificare Viena:080125;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03214
(151) 05/05/2016
(732) MIHAI IONEL, Str. Minis, nr. 4, bl.

X6, sc. 1, et. 2, ap. 31, sector 3,
032382, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Media Shopping

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:100310; 100311;

270501; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03212
(151) 05/05/2016
(732) S.C. AGRITIM S.R.L., Str.

Principală, nr. 622, Jud. Bacău, ,
TRAIAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

AGRITIM

(591) Culori revendicate:roşu, gri închis
  
(531) Clasificare Viena:050702; 150704;

270507; 270508; 270510; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a utilajelor
agricole şi a pieselor de schimb aferente
acestora (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03213
(151) 05/05/2016
(732) ASOCIATIA CAMERA DE

COMERT ITALIANA PENTRU
ROMANIA (CCIPR), Str. Franceză,
nr. 13, et. 2, sector 3, 030102,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAMERA DI COMERCIO ITALIANA
PER LA ROMANIA

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

  
(531) Clasificare Viena:241505; 241513;

270501; 270517; 290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03215
(151) 05/05/2016
(732) MORARU DANA OFELIA, Str.

Principală, nr. 622, Jud. Bacău, ,
TRAIAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

AGRIX PIESE DE SCHIMB PT.
UTILAJE AGRICOLE

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

270501; 270505; 270507; 270511;
270517; 290112;  

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, comercializarea pieselor de
schimb pentru utilaje agricole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03216
(151) 05/05/2016
(732) S.C. PROSAFE GUARD S.R.L., Str.

Posada nr. 24, Jud. Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures TÂRGU MUREŞ

(540)

SECURITATE PRIVATA ProSafe Guard

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Process Black C), galben (pantone
122C), albastru (pantone Process Blue
C)

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010125;

010317; 240113; 240115; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activitate de monitorizare, investigaţie şi
protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor;
activităţi de detectivi particulari; servicii de
consultanţă în domeniul pazei şi protectiei de
persoane, bunuri şi valori; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03228
(151) 05/05/2016
(732) S.C. PEFOC.RO S.R.L., Str. Calea

Surii Mici nr. 68, jud. Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

PEFOC.RO NOI FACEM TOT TU PUI
PE FOC
  
(531) Clasificare Viena:011505; 071508;

270501; 270502;  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru cai ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierarie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;

asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03229
(151) 05/05/2016
(732) BUTNARU ANDREEA LAURA,

Str. Plantelor nr. 19, sect. 2, 023971,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIALOGURI CU MUZICA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03230
(151) 05/05/2016
(732) COCOŞ RADU ŞERBAN, Splaiul

Unirii nr. 8, bl. 4, sc. 3, et. 6, ap. 64,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANONYMOUS

  
(531) Clasificare Viena:040521;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri
şi produse pe bază de vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03231
(151) 05/05/2016
(732) VLAICU EMIL AURELIAN, Str.

Liviu Rebreanu nr. 4, bl. B13, sc. C,
ap. 15, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

7 DAYS 7 NIGHTS

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; adezivi ( materiale
colante ) pentru papetărie sau menaj; hârtie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03232
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ANTIBIOVEG

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03233
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

COLONCLAR

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03234
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

DENTABIOTIC

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03235
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ERECTILE

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 03236
(151) 05/05/2016
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

STOMAFERM

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

5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; suplimente alimentare pentru
oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA
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