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Cereri M|rci publicate în data de 25/01/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00095 18/01/2016 SERBULESCU ALEXANDRA DUMSDESIGN ARTS

MANAGEMENT & THE ART OF
MANAGEMENT

2 M 2016 00205 18/01/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

BIGO

3 M 2016 00206 18/01/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

DARK

4 M 2016 00207 18/01/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

HIGHWAY

5 M 2016 00208 18/01/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

BLOX

6 M 2016 00209 18/01/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

BRAWO

7 M 2016 00210 18/01/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

ANI

8 M 2016 00211 18/01/2016 S.C. ICEBERG DISTRIBUTION
S.R.L.

D & J

9 M 2016 00212 18/01/2016 ACSINTE AUREL MIHAI DISTINCTIO ELEGANTIA
AEQUILIBRIUM

10 M 2016 00213 18/01/2016 S.C. PRODVINALCO S.A. CARPATHIA PREMIUM VODKA
MADE FROM SELECTED
GRAINS Original Transylvanian
vodka BASED ON THE
CLEANEST WATER

11 M 2016 00214 18/01/2016 S.C. PRODVINALCO S.A. VLAD ÚEPEÔ

12 M 2016 00215 18/01/2016 S.C. PRODVINALCO S.A. V33 Blue Vodka

13 M 2016 00216 18/01/2016 S.C. PRODVINALCO S.A. V33 Red Vodka

14 M 2016 00217 18/01/2016 S.C. PRODVINALCO S.A. HERMANNSTADT

15 M 2016 00218 18/01/2016 FUNDAÚIA PACT -
PARTENERIAT PENTRU
ACÚIUNE COMUNITAR{ ÔI
TRANSFORMARE

FundaÛia PACT
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16 M 2016 00219 18/01/2016 FUNDAÚIA PACT -
PARTENERIAT PENTRU
ACÚIUNE COMUNITAR{ ÔI
TRANSFORMARE

PACT

17 M 2016 00220 18/01/2016 S.C. FARMEC S.A. Atelier de frumuseÛe

18 M 2016 00221 18/01/2016 BOTCA ADRIAN SERGIU Vila Silva

19 M 2016 00222 18/01/2016 FEDERAÚIA FABRICA DE
PENSULE

P FABRICA DE PENSULE

20 M 2016 00223 18/01/2016 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 mami Õi Bebe BB
LINIÔTIT P{RINÚI FERICIÚI

21 M 2016 00224 18/01/2016 S.C. MEGA CONSTRUCT METAL
S.R.L.

MEGA BOX

22 M 2016 00225 18/01/2016 S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L. PruniÕor Lax

23 M 2016 00226 18/01/2016 STANCU IONUT DRAGOS SPOSA DELL'AMORE

24 M 2016 00227 18/01/2016 ASOCIATIA CATENA RACING
TEAM

CATENA RACING TEAM

25 M 2016 00228 18/01/2016 S.C. OUFA TRAVEL S.R.L. OUFA TRAVEL

26 M 2016 00229 18/01/2016 S.C. WEN AO INTERNATIONAL
COM IMPEX S.R.L.

START

27 M 2016 00230 18/01/2016 S.C. WEN AO INTERNATIONAL
COM IMPEX S.R.L.

ENUS

28 M 2016 00232 18/01/2016 DOGARU DRAGOS CUPLO

29 M 2016 00233 18/01/2016 INTER CONECTER S.R.L. AMERICANA DELICIOUS

30 M 2016 00234 18/01/2016 S.C. MARATHON DISTRIBUTION
GROUP S.R.L.

KURUKAHVECI MEHMET
EFENDI

31 M 2016 00235 18/01/2016 S.C. MARATHON DISTRIBUTION
GROUP S.R.L.

VIVA CREAM

32 M 2016 00236 18/01/2016 S.C. N.S. & SONS GLOBAL
INVESTMENTS S.A.

ESENÚ{ DE CAMPION

33 M 2016 00237 18/01/2016 ANCA ANDRA
ANCA MARIAN

ANDMAR COMINSTAL
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34 M 2016 00238 18/01/2016 FODOR LASZLO ImoCon

35 M 2016 00239 18/01/2016 ROMCONSULTING
INTERNATIONAL S.R.L.

36 M 2016 00240 18/01/2016 S.C. CILTRADE S.R.L. Gospodina

37 M 2016 00241 18/01/2016 CENTRUL MEDICAL PHOENIX
S.R.L.

Trebuie s| fii s|n|tos!

38 M 2016 00242 18/01/2016 S.C. NIGHTLIFE BAR S.R.L. BICICLETA EST. 2012
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(210) M 2016 00095
(151) 18/01/2016
(732) SERBULESCU ALEXANDRA, Str.

Izvorul Mureşului, nr. 11, bl. A11, sc.
D, et. 3, ap. 56, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

DUMSDESIGN ARTS MANAGEMENT
& THE ART OF MANAGEMENT

 
(531) Clasificare Viena:260401; 270501;

270502; 270508; 270510;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 00205
(151) 18/01/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

BIGO

(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 şi cofetărie, dulciuri în
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 din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00220
(151) 18/01/2016
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Atelier de frumuseţe

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

44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00207
(151) 18/01/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

HIGHWAY

(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 şi cofetărie, dulciuri în
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 din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00208
(151) 18/01/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

BLOX

(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 Gumă de mestecat cu diverse arome şi
culori, altele decât de uz medical.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 gumă de
mestecat cu diverse arome şi culori, altele
decât de uz medical (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
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comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00209
(151) 18/01/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

BRAWO

(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 şi cofetărie, dulciuri în
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 din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00210
(151) 18/01/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

ANI

(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 şi cofetărie, dulciuri în
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 din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00221
(151) 18/01/2016
(732) BOTCA ADRIAN SERGIU, Str.

Timişoara nr. 9, judeţul Hunedoara, ,
HAŢEG ROMANIA 

(540)

Vila Silva

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

  
(531) Clasificare Viena:060102; 060103;

250119; 261101; 261112; 270501;
270502; 270511; 270524; 290114;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00211
(151) 18/01/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

D & J

(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 şi cofetărie, dulciuri în
diverse sortimente, cafea, ceai, zahăr, orez,
făină şi preparate făcute din cereale.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00212
(151) 18/01/2016
(732) ACSINTE AUREL MIHAI, Str.

Nerva Traian nr. 6, bl. M39, sc. 1, et.
4, ap. 15, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DISTINCTIO ELEGANTIA
AEQUILIBRIUM
  
(531) Clasificare Viena:010115; 030102;

030117; 030701; 030716; 030724;
170302; 230125; 260115; 260116;
260118; 270112; 270501;  

(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.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de

animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şiîncălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 00213
(151) 18/01/2016
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea

Baciului, nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

CARPATHIA PREMIUM VODKA
MADE FROM SELECTED GRAINS
Original Transylvanian vodka BASED ON
THE CLEANEST WATER

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

  
(531) Clasificare Viena:030407; 050101;

250119; 270503; 270524; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00214
(151) 18/01/2016
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea

Baciului, nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

VLAD ŢEPEŞ

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020102;

070101; 250115; 250119; 260114;
260116; 260120; 270501; 270508;
290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00222
(151) 18/01/2016
(732) FEDERAŢIA FABRICA DE

PENSULE, Str. Henri Barbusse nr.
59-61, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

P FABRICA DE PENSULE

 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270504; 270508;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00215
(151) 18/01/2016
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea

Baciului, nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

V33 Blue Vodka

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:011515; 011519;

250119; 270501; 270508; 270701;
270702; 270711; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00217
(151) 18/01/2016
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea

Baciului, nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

HERMANNSTADT

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:030102; 030124;

070101; 090110; 250119; 270501;
270502; 290113;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00218
(151) 18/01/2016
(732) F U N D A Ţ I A  P A C T  -

P A R T E N E R I A T  P E N T R U
ACŢIUNE COMUNITARĂ ŞI
TRANSFORMARE, Str. Hagiului nr.
6, et. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fundaţia PACT

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 00223
(151) 18/01/2016
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 mami şi Bebe BB LINIŞTIT
PĂRINŢI FERICIŢI

(531) Clasificare Viena:050313; 260113;
270501; 270502; 270508; 270524;  

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

3 Uleiuri esenţiale, creme; loţiuni şi geluri
pentru uz cosmetic. 
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri pentru uz
farmaceutic, tincturi pentru uz medical,
extracte, creme pentru uz medicale, unguente,
capsule pentru uz farmaceutic, comprimate,
soluţii şi loţiuni, ovule, supozitoare din plante
medicinale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00219
(151) 18/01/2016
(732) F U N D A Ţ I A  P A C T  -

P A R T E N E R I A T  P E N T R U
ACŢIUNE COMUNITARĂ ŞI
TRANSFORMARE, Str. Hagiului nr.
6, et. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PACT

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

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00224
(151) 18/01/2016
(732) S.C. MEGA CONSTRUCT METAL

S.R.L., Localitatea Ghergani, Str. Ion
Ghica nr. 240A, judeţul Dâmboviţa, ,
RACARI ROMANIA 

(540)

MEGA BOX

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:200702; 261325;

270501; 270502; 290112;  

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

6 Articole mici din metal.
20 Mobilier.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00225
(151) 18/01/2016
(732) S.C. SOLACIUM PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, Birou
B16, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Prunişor Lax

(591) Culori revendicate:mov (pantone
2617C), cyan, magenta, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:040501; 050714;

270502; 270509; 270510; 290115;  

(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; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00226
(151) 18/01/2016
(732) STANCU IONUT DRAGOS, Str.

Dimitrie Cantemir nr. 8, bl. 3B, sc. A,
ap. 9, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPOSA DELL'AMORE

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00227
(151) 18/01/2016
(732) ASOCIATIA CATENA RACING

TEAM, Str. Islaz nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CATENA RACING TEAM

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

  
(531) Clasificare Viena:010301; 020723;

020901; 060102; 060104; 240723;
241301; 260416; 260418; 261113;
270501; 270502; 270512; 290115;  

(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
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
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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 00206
(151) 18/01/2016
(732) S.C. ICEBERG DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Voluntari, nr. 102, Hala 7,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

DARK

(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 în 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 din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00216
(151) 18/01/2016
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea

Baciului, nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

V33 Red Vodka

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:011515; 011519;

250119; 270501; 270508; 270701;
270702; 270711; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00240
(151) 18/01/2016
(732) S.C. CILTRADE S.R.L., Str.

Voinicenilor nr. 108A, judeţul Mureş,
5 4 0 2 5 6 ,  T Â R G U - M U R E Ş
ROMANIA 

(540)

Gospodina

(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 00228
(151) 18/01/2016
(732) S.C. OUFA TRAVEL S.R.L., Str.

Doinei nr. 72J, parter, Camera 1,
judeţul Ilfov, , SAT FUNDENI
ROMANIA 

(540)

OUFA TRAVEL

  
(531) Clasificare Viena:241501; 241515;

241521; 260304; 260324; 270501;
270502;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00241
(151) 18/01/2016
(732) CENTRUL MEDICAL PHOENIX

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 80,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

Trebuie să fii sănătos!

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

44 Servicii medicale; consiliere medicală;
informaţii medicale; controale medicale;
clinici medicale; consultaţii medicale;
asistenţă medicală; îngrijire medicală;
efectuarea examenelor medicale; îngrijire
medicală ambulatorie; depistare medicală
(screening); servicii medicale oferite de clinici
medicale; servicii de tratament medical;
furnizare de tratament medical; furnizare de
servicii medicale; emiterea de rapoarte
medicale; servicii de analize medicale; servicii
de informare medicală; servicii de consiliere
medicală; asistenţă medicală de urgenţă;
servicii de evaluare medicală; servicii de
îngrijiri medicale; examinarea medicală a
persoanelor; asistenţă medicală la domiciliu;
servicii de imagistică medicală; servicii ale
clinicilor medicale; servicii de asistenţă
medicală; furnizare de asistenţă medicală;
asistenţă medicală la domiciliu; servicii oferite
de clinici medicale; testare psihometrică în
scopuri medicale; servicii de tratament
medical la domiciliu; servicii medicale de
evaluare a sănătăţii; servicii de consiliere
medicală la domiciliu; servicii de asistenţă
medicală pentru oameni; consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori şi de alt
personal medical specializat; servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului

pentru persoane, prestate de un laborator
medical; servicii medicale pentru tratamentul
afecţiunilor corpului omenesc; servicii oferite
de asistenţii medicali la domiciliu; servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc; servicii de clinici medicale
şi de sănătate; analize medicale pentru
diagnosticul şi tratamentul persoanelor;
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare; servicii medicale de
diagnostic (testare şi analiză); servicii de
consiliere medicală individuală oferite
pacienţilor; servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienţi; servicii
de teste medicale pentru diagnosticul şi
tratamentul bolilor; servicii de tratamente
medicale oferite de clinici şi spitale; servicii
de îngrijire medicală pentru pacienţii internaţi
şi externi; servicii de asistenţă şi analize
medicale referitoarea la tratamentul
pacienţilor; servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiză probelor recoltate de
la pacienţi; servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi; servicii medicale
ambulatorii; servicii de asistenţă spitalicească
la domiciliu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00242
(151) 18/01/2016
(732) S.C. NIGHTLIFE BAR S.R.L., Str.

Dărmăneşti nr. 4, cam. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S O C I E T A T E  C I V I L Ă
P R O F E S I O N A L Ă  Î N
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI

(540)

BICICLETA EST. 2012
  
(531) Clasificare Viena:140113; 140114;

270501; 270502; 270508; 270711;  

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

35 Închirierea spaţiilor publicitare; servicii de
marketing şi promovare pentru terţi; servicii
de publicitate pentru terţi; prezentarea
produselor în medii de comunicare;
demonstraţii de produse; strângerea la un loc
în beneficiul terţilor a produselor alimentare şi
alcoolice pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod.
41 Educaţie, activităţi culturale, divertisment;
servicii de cluburi (discoteci).
42 Proiectare (design) de restaurant şi baruri.
43 Servicii furnizate de restaurante şi baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00229
(151) 18/01/2016
(732) S.C. WEN AO INTERNATIONAL

COM IMPEX S.R.L., Str. Fabrica de
Gheaţă nr.16-18, bl.95, sc.A, et.10,
ap.62, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

START

 
(531) Clasificare Viena:060104; 270501;

270502; 270507;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00230
(151) 18/01/2016
(732) S.C. WEN AO INTERNATIONAL

COM IMPEX S.R.L., Str. Fabrica de
Gheaţă nr.16-18, bl.95, sc.A, et.10,
ap.62, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ENUS
  
(531) Clasificare Viena:030717; 030724;

261113; 270501; 270502; 270509;
270521;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00232
(151) 18/01/2016
(732) DOGARU DRAGOS, Str. Iuliu

Maniu nr. 61, bl. 1K, sc. E, et. 5, ap.
13, Jud. Braşov, 500091, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

CUPLO

 
(531) Clasificare Viena:260401; 270501;

270502; 270504; 270517;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00233
(151) 18/01/2016
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

AMERICANA DELICIOUS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

uleiurile esenţiale pentru băuturi, arome altele
decât uleiurile esenţiale pentru prăjituri,
seminţe in pentru consum uman, făină,
produse rezultate din măcinare, fondante
(dulciuri), glazură de torturi, iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri din fructe
(dulciuri), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir (condiment), turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, golden syrup, sosuri pentru
carne, groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate în proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, lianţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketch-up (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), mălai porumb măcinat, porumb
copt, biscuiţi de malţ, extract din malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, făină, sosuri
pentru carne, plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii de uz casnic, mentă pentru
dulciuri, melasă pentru alimente, spume de
ciocolată, spume de desert (dulciuri), musli,
muştar, făină de muştar, alimente preparate pe
bază de tăieţei, tăieţei, nucşoară, alimente pe
bază de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
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mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare pentru gătit,
sandwichuri, sos tomat, sosuri (condimente),
lianţi pentru cârnaţi, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, semolina, şerbeturi
(îngheţată), gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de ovăz, pasta din boabe soia
(condiment), făină soia, sos soia, spaghete,
rulouri, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi, îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre, apă
de mare de gătit, ierburi(condimente), făină de
grâu, germeni grâu pentru consum alimentar,
frişcă bătută (preparate pentru întărire frişcă),
drojdie. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: condimente, dulciuri cu
migdale, pastă migdale, seminţe anason,
preparate aromate alimentare, cafea artificială,
praf de copt, bicarbonat de sodiu (pentru
gătit), orz măcinat, orz decorticat, făină de
orez, făină de boabe, ceară de albine (de uz
alimentar), oţet de bere, băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea, arome, altele decât uleiurile

esenţiale pentru băuturi, băuturi pe bază de
ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit (praf de
copt), lianţi pentru îngheţată (îngheţată
comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă dulce, chifle
de pâine, firimituri, chifle, blaturi tort, pudră
de tort, torturi, arome pentru torturi, altele
decât uleiurile esenţiale, turte de orez,
bomboane, capere, caramele (bomboane), sare
din ţelină, preparate pe bază de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandwichuri cu
brânză, gumă de mestecat ( altele decât cele
medicale) , cicoare (substitut de cafea), cipsuri
(produse din cereale), ciocolată, băuturi din
ciocolată cu lapte, băuturi din ciocolată,
chow-chow(condiment), dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, chutney
(condimente), scorţişoară (condimente),
cuişoare (condimente), cacao, băuturi din
cacao cu lapte, produse din cacao, băuturi pe
bază de cacao, cafea, cafea artificială, băuturi
din cafea cu lapte, arome de cafea, preparate
vegetale folosite ca substitute de cafea), cafea
neprăjită, băuturi pe bază de cafea,
condimente, dulciuri, prăjiturele, sare pentru
gătit, fulgi de porumb, făină de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb copt, coulis
(sosuri), cuscus (griş de grâu), biscuiţi
crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru gătit,
cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahăr,
sosuri pentrusalate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de ovăz, arome altele decât
uleiurile esenţiale, arome altele decât uleiurile
esenţiale pentru băuturi, arome altele decât
uleiurile esenţiale pentru prăjituri, seminţe in
pentru consum uman, făină, produse rezultate
din măcinare, fondante (dulciuri), glazură de
torturi, iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri),
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jeleuri din fructe (dulciuri), ierburi de grădină,
conservate (asezonare), ghimbir (condiment),
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, golden syrup,
sosuri pentru carne, groats for human food,
cereale pentru alimente, terci pe bază de lapte
pentru alimente, halva, glazură de şuncă,
batoane de cereale bogate în proteine, mălai
dulce, turte de mălai dulce, miere, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, lianţi
pentru îngheţată, gheaţă pentru răcoritoare,
gheaţă naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
lianţi pentru gheaţă comestibilă, gheaţă
comestibilă, pudră pentru gheaţă comestibilă,
infuzii altele decât cele medicinale, jeleuri din
fructe (dulciuri), ketch-up (sos), ferment,
seminţe de cânepă pentru consum uman, lemn
dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), mălai
porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi de
malţ, extract din malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină, sosuri pentru carne, plăcinte
cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii de uz
casnic, mentă pentru dulciuri, melasă pentru
alimente, spume ciocolată, spume desert
(dulciuri), musli, muştar, făină de muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi petit-beurre, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru

conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri
pentru salate, sare pentru gătit, sandwichuri,
sos tomat, sosuri(co ndimente), lianţi pentru
cârnaţi, apă de mare pentru gătit, produse de
asezonare, semolina, şerbeturi (îngheţată),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
ovăz, pasta din boabe soia (condiment), făină
soia, sos soia, spaghete, rulouri, seminţe
anason, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frişcă bătută,
zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,îndulcitori
naturali,tabbouleh, tacos, tapioca, făină de
tapioca alimentară, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine de dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, goffre,
ierburi(condimente), făină de grâu, germeni
grâu pentru consum alimentar, frişcă batută
(preparate pentru întărire frişcă), drojdie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00234
(151) 18/01/2016
(732) S . C .  M A R A T H O N

DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,
Şos. Bucureşti-Urziceni, nr. 89, Jud.
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KURUKAHVECI MEHMET EFENDI

(591) Culori revendicate:galben muştar,
negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

020914; 260409; 260418; 270112;
270501; 270502; 270508; 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 comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00239
(151) 18/01/2016
(732) R O M C O N S U L T I N G

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Gheţarilor, nr. 15, et. 5, birou 5, sector
1, 014106, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:negru, auriu
 
(531) Clasificare Viena:240101; 290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00238
(151) 18/01/2016
(732) FODOR LASZLO, Str. Arh. Victor

Vlad, bl. 11, sc. C, et. 4, ap. 14, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ImoCon
 
(531) Clasificare Viena:260412; 260424;

270501; 270508; 270510;  

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

35 Publicitate şi afaceri în domeniul de
activitate; publicitatea serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; servicii de
asistenţă şi consultanţă specifică domeniului
de activitate; comercializarea (vânzare en gros
sau en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de echipamente şi utilaje de construcţii; utilaje
de subtraversare şi foraj orizontal dirijat;
motocompresoare, picamere şi accesorii;
echipamente de transport şi instalare cabluri şi
ţevi; utilaje de săpat şanţuri; prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate

mijloacele de comunicare, inclusiv online prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; lanţ de magazine şi magazine online;
gestiunea afacerilor comerciale şi
administraţie comercială; lucrări de birou;
publicitate şi afaceri în domeniul de activitate.
42 Creare şi menţinere site web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00237
(151) 18/01/2016
(732) ANCA ANDRA, Aleea Codrii

Neamţului nr. 2, bl. 4, ap. 48, sect. 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ANCA MARIAN, Str. Luminoasă nr.
6, sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

ANDMAR COMINSTAL
  
(531) Clasificare Viena:011505; 260207;

270501; 270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00236
(151) 18/01/2016
(732) S.C. N.S. & SONS GLOBAL

INVESTMENTS S.A., Str. Nicolae
Grigorescu nr. 19 A, Corp C2, parter,
Cam. 2, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ESENŢĂ DE CAMPION

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

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

de Crăciun.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00235
(151) 18/01/2016
(732) S . C .  M A R A T H O N

DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,
Şos. Bucureşti-Urziceni, nr. 89, Jud.
Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VIVA CREAM
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270504;

270512; 270517;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03153
(151) 03/05/2013
(732) Hempel A/S, Lundtoftegardsvej 91,

Lyngby, DK-8000, KONGENS
DANEMARCA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BLUE SERIES

  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; coloranţi; mordanţi; metale sub
formă de foiţe şi pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜


