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Cereri M|rci Publicate în 23.06.2016 
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 04198 16/06/2016 S.C. TRUCK DEPO S.R.L. TRUCK DEPO Dezmembr|ri
camioane!

2 M 2016 04320 16/06/2016 FUNDATIA DINAMO EVOLUTION FDE Fundatia Dinamo Evolution

3 M 2016 04321 16/06/2016 EVOLA FORTE NOUS SOMMES D'AILLEURS
N/S D'A N/S/D'A

4 M 2016 04322 16/06/2016 S.C. RIVA HOLD OOD NATURA PRECIOUS FINE
FOOD

5 M 2016 04323 16/06/2016 S.C. VITANCLEAN S.R.L. VITANCLEAN

6 M 2016 04324 16/06/2016 S.C. DECORIUM S.R.L. Decorium glassware

7 M 2016 04325 16/06/2016 Sharda Europe b.v.b.a. GLYPHO

8 M 2016 04326 16/06/2016 ELIADA LUX CONSTRUCT S.R.L. MAGAZIN-UNELTE.RO

9 M 2016 04327 16/06/2016 GHILDUS ALEXANDRU HYTOI HYGIENE CONCEPT

10 M 2016 04328 16/06/2016 GHILDUS ALEXANDRU GYMY FITNESS CONCEPT

11 M 2016 04329 16/06/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. MAGNECARCEL

12 M 2016 04330 16/06/2016 DEAC MIHAI IONUT NORD-EST MEDICAL

13 M 2016 04331 16/06/2016 POPOVICI ZENO OVIDIU Graffino

14 M 2016 04333 16/06/2016 ÔAG{U I. CRISTINA IULIANA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

BUN{T{ÚILE TINEI

15 M 2016 04334 16/06/2016 S.C. MERT S.A. DOUBLE-UP

16 M 2016 04335 16/06/2016 S.C. SIP PANEL TECHNOLOGIES
S.R.L.

SPT econex

17 M 2016 04336 16/06/2016 S.C. SIP PANEL TECHNOLOGIES
S.R.L.

SPT SYSTEMS

18 M 2016 04337 16/06/2016 S.C. SIP PANEL TECHNOLOGIES
S.R.L.

SIP PANEL TECHNOLOGIES
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19 M 2016 04338 16/06/2016 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

SANCTUAR DE TOHANI

20 M 2016 04339 16/06/2016 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

REVOLUÚIE

21 M 2016 04340 16/06/2016 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

WINE CHOCOLATE

22 M 2016 04341 16/06/2016 ZAMFIR GHEORGHE
ZAMFIR NICOLETA-VALENTINA

GHEORGHE ZAMFIR

23 M 2016 04342 16/06/2016 ZAMFIR GHEORGHE
ZAMFIR NICOLETA-VALENTINA

ZAMFIR

24 M 2016 04343 16/06/2016 S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. MEDIAGALAXY Acum ai de unde
alege!

25 M 2016 04344 16/06/2016 ZAMFIR GHEORGHE
ZAMFIR NICOLETA-VALENTINA

FESTIVALUL INTERNATIONAL
DE NAI GHEORGHE ZAMFIR

26 M 2016 04345 16/06/2016 S.C. MERT S.A. PARADISE

27 M 2016 04346 16/06/2016 S.C. BELFORT HOTEL
COMPANY S.R.L.

HOTEL BELFORT

28 M 2016 04347 16/06/2016 DITTA DEPNER RENAÔTEREA CU DITTA
DEPNER

29 M 2016 04348 16/06/2016 CEBOTARI ANDREI CR CRAMA VINURI REPUBLICA
MOLDOVA

30 M 2016 04349 16/06/2016 S.C. ERITAR S.R.L. MALABAR

31 M 2016 04350 16/06/2016 NOVA COAST INC OsteoEffect

32 M 2016 04351 16/06/2016 NORIEL IMPEX S.R.L. SIMPLIO
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(210) M 2016 04198
(151) 16/06/2016
(732) S.C. TRUCK DEPO S.R.L., Str.

Livezii nr. 10, judeţul Mureş, 547365,
LIVEZENI ROMANIA 

(540)

TRUCK DEPO Dezmembrări camioane!

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:180123; 270501;

270502; 290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; vânzări piese second - hand din
dezmembrări camioane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04336
(151) 16/06/2016
(732) S.C. SIP PANEL TECHNOLOGIES

S.R.L., Şoseaua de Centură nr. 103,
Hala B6, birou nr. 1, în suprafata de
22,50 mp, judeţul Ilfov, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

SPT SYSTEMS

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

  
(531) Clasificare Viena:270315; 270502;

270517; 270519; 290114;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04337
(151) 16/06/2016
(732) S.C. SIP PANEL TECHNOLOGIES

S.R.L., Şoseaua de Centură nr. 103,
Hala B6, birou nr. 1, în suprafata de
22,50 mp, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

SIP PANEL TECHNOLOGIES

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270510; 290113;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04338
(151) 16/06/2016
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

SANCTUAR DE TOHANI

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlata
(DOC) din arealul Tohani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04339
(151) 16/06/2016
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

REVOLUŢIE

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

33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04340
(151) 16/06/2016
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  St r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

WINE CHOCOLATE

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

33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04341
(151) 16/06/2016
(732) ZAMFIR GHEORGHE, Calea

Griviţei nr. 148, bl. 1, sc. 5, et. 6, ap.
159, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) Z A M F I R
NICOLETA-VALENTINA, Calea
Griviţei nr. 148, bl. 1, sc. 5, et. 6, ap.
159, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

GHEORGHE ZAMFIR

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; discuri acustice;

echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
15 Instrumente muzicale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04342
(151) 16/06/2016
(732) ZAMFIR GHEORGHE, Calea

Griviţei nr. 148, bl. 1, sc. 5, et. 6, ap.
159, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) Z A M F I R
NICOLETA-VALENTINA, Calea
Griviţei nr. 148, bl. 1, sc. 5, et. 6, ap.
159, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ZAMFIR

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; discuri acustice;
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
15 Instrumente muzicale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04343
(151) 16/06/2016
(732) S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., Bd.

Poligrafiei, nr. 1C, Clădire Ana
Holding, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

MEDIAGALAXY Acum ai de unde alege!

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
282C), roşu (Pantone 185C)

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010524;

270315; 270501; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);

instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; maşini
automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
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;
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gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04320
(151) 16/06/2016
(732) F U N D A T I A  D I N A M O

EVOLUTION, Şoseaua Vitan
Bârzeşti nr. 7D-7E, et. 1, corp B,
incinta Rin Grand Hotel, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FDE Fundatia Dinamo Evolution

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;

290101;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante);
materiale plastice pentru ambalaj. 
21 Sticlărie, porţelan şi faianţă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente).

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (toate acestea în legatură cu serviciile
solicitate în clasele 16, 25, 41).
41 Educaţie; instruire; diertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04328
(151) 16/06/2016
(732) GHILDUS ALEXANDRU, Str.

Caragea Vodă nr. 27, sector 1,
010536, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GYMY FITNESS CONCEPT

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04329
(151) 16/06/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl. 22A, ap. 11,
sector 6 BUCURESTI

(540)

MAGNECARCEL

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04321
(151) 16/06/2016
(732) EVOLA FORTE, Str. Rarău nr. 2, bl.

V71, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NOUS SOMMES D'AILLEURS N/S D'A
N/S/D'A
  
(531) Clasificare Viena:241725; 260418;

270501;  

(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 04330
(151) 16/06/2016
(732) DEAC MIHAI IONUT, Aleea

Nucului nr. 20, sc. B, et. 1, ap. 7, Jud.
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

(540)

NORD-EST MEDICAL

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04322
(151) 16/06/2016
(732) S.C. RIVA HOLD OOD, Str. Han

Asparuh nr. 8, , VARNA BULGARIA
(540)

NATURA PRECIOUS FINE FOOD
  
(531) Clasificare Viena:011511; 050102;

050702; 061907; 090110; 260116;
270501;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04331
(151) 16/06/2016
(732) POPOVICI ZENO OVIDIU, Str.

Nicolae Titulescu, nr. 12, Jud. Sibiu,
550282, SIBIU ROMANIA 

(540)

Graffino

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04323
(151) 16/06/2016
(732) S.C. VITANCLEAN S.R.L., Calea

Vitan nr. 205, bl. 41, sc. 1, ap. 8,
031287, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VITANCLEAN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse chimice pentru spălarea rufelor;
şampon de covoare; produse pentru curăţarea
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petelor; produse pentru curaţarea pardoselilor;
soluţii pentru curaţarea covoarelor; substanţe
pentru curatarea mochetelor; produse pentru
curaţarea materialelor textile.
7 Maşini pentru spălarea podelelor; maşini
combinate de spălare şi periere; echipament
pentru maturare, curăţare şi spălare;
dispozitive multifuncţionale de spălare sub
presiune (maşini); instalaţii pentru spălarea
automată a vehiculelor; maşini de spălat
covoare; maşini de curaţat covoare; aparate
electrice de bătut covoare (maşini); aparate
electrice pentru şamponarea covoarelor;
maşini electrice pentru şamponarea
covoarelor; maşini industriale pentru
şamponarea covoarelor; maşini industriale
pentru aspirarea covoarelor; aspiratoare de
praf electrice pentru covoare; maşini electrice
pentru curaţarea covoarelor (şamponare);
maşini şi aparate electrice pentru şamponat
covoare; maşini şi aparate electrice pentru
şamponarea covoarelor; aspiratoare pentru
curaţarea suprafeţelor; aspiratoare pentru
curaţarea umedă; maşini pentru curaţarea
podelelor; maşini pentru curaţarea petelor;
maşini industriale pentru curaţarea
pardoselilor; maşini robotizate pentru
curaţarea (lustruirea) podelelor; maşini pentru
curaţarea uscată a rufelor; maşini robotizate
(aspiratoare) pentru curaţarea podelelor;
maşini industriale de curaţat covoare; maşini
de curaţat covoare (electrice); maşini şi
aparate electrice de curăţat; maşini industriale
pentru curaţat pardoseli (aspiratoare de praf).
27 Covoare, carpete şi preşuri.
37 Spălare; spălarea rufelor; spălarea
tricotajelor; spălarea ţesăturilor; spălarea
materialelor textile; spălarea de ţesături;
spalarea articolelor de îmbrăcăminte; servicii
de spălare de vehicule; spălarea ţesăturilor la
masina de spălat; curăţare de covoare;
curăţare covoare şi carpete; închiriere de

maşini pentru curaţarea covoarelor; închiriere
de maşini pentru curaţarea de covoare;
îndepartarea petelor de pe covoare şi mochete;
furnizare de informaţii privind curaţarea
covoarelor şi preşurilor; curăţarea preşurilor;
curăţarea hainelor; curăţarea materialelor;
curăţarea textilelor; curăţarea de preşuri;
curăţarea suprafeţelor de pardoseală; curăţarea
şi îngrijirea ţesăturilor, materialelor textile, a
pielii, a blănii şi a produselor din aceste
materiale; curăţare de materiale textile;
închiriere de maşini de curăţat; închirieri de
maşini de curăţat pardoseli; servicii de
curăţenie; furnizare de servicii de curăţenie;
servicii de curăţenie pentru case particulare;
servicii de curăţenie pentru birouri; întreţinere
de maşini pentru curăţenie; servicii de
curăţenie pentru hoteluri; servicii de curăţenie
pentru birouri, pe bază de contract.
40 Dezodorizarea covoarelor (tratament);
tratarea covoarelor pentru a le conferi
proprietăţi antistatice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04333
(151) 16/06/2016
(732) ŞAGĂU I. CRISTINA IULIANA

Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Vilelor, nr. 273,
Comuna ŞCHEIA, Jud. Suceava, ,
SFĂNTU ILIE ROMANIA 

(540)

BUNĂTĂŢILE TINEI

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

  
(531) Clasificare Viena:090109; 090116;

190112; 190301; 270501; 290114;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04334
(151) 16/06/2016
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMATI ROMANIA 

(540)

DOUBLE-UP

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04335
(151) 16/06/2016
(732) S.C. SIP PANEL TECHNOLOGIES

S.R.L., Şoseaua de Centură nr. 103,
Hala B6, birou nr. 1, în suprafata de
22,50 mp, judeţul Ilfov, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

SPT econex

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010502;

260418; 270315; 270519; 270522;
290114;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04324
(151) 16/06/2016
(732) S.C. DECORIUM S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 204, corp C1, Hala de
Producţie - parter, Jud. Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

Decorium glassware

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:261301; 261325;

270315; 270501; 290112;  

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

21 Farfurii, ceainice, ibrice, cratiţe, oale, oală
sub presiune, tigăi, polonice, tăvi, cupe de
îngheţată, căni, platouri, oliviere, frapiere,
pahare, vase, vaze, fructiere, caserole,
cosuleţe, boluri, bomboniere, suport de
lumânări, sticlă, ceşti, supieră, sosieră (din
inox, teflon, sticlă, cristal, porţelan, ceramică).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru casa din sticlă, cristal,
porţelan, ceramică, inox, teflon (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04325
(151) 16/06/2016
(732) Sharda Europe b.v.b.a., Str. Josef

Mertensstraat 142, B-1702, Dilbeek
BELGIA 

(540)

GLYPHO

(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; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04326
(151) 16/06/2016
(732) ELIADA LUX CONSTRUCT

S.R.L., Şos. Antiaeriană nr. 31, sector
5, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGAZIN-UNELTE.RO

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:140701; 140709;

140712; 140715; 170505; 200105;
270501; 270505; 270515; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04327
(151) 16/06/2016
(732) GHILDUS ALEXANDRU, Str.

Caragea Vodă nr. 27, sector 1,
010536, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HYTOI HYGIENE CONCEPT
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04344
(151) 16/06/2016
(732) ZAMFIR GHEORGHE, Calea

Griviţei nr. 148, bl. 1, sc. 5, et. 6, ap.
159, sect. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) Z A M F I R
NICOLETA-VALENTINA, Calea
Griviţei nr. 148, bl. 1, sc. 5, et. 6, ap.
159, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
NAI GHEORGHE ZAMFIR

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04345
(151) 16/06/2016
(732) S.C. MERT S.A., Str. Şos. Bucureşti

Urziceni nr. 50A, judeţul Ilfov, ,
AFUMATI ROMANIA 

(540)

PARADISE

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04346
(151) 16/06/2016
(732) S . C .  B E L F O R T  H O T E L

COMPANY S.R.L., Str. Murelor nr.
56, birou 3, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

HOTEL BELFORT

(591) Culori revendicate:alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:050311; 050313;

260416; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04347
(151) 16/06/2016
(732) DITTA DEPNER, Str. Matei Basarab

nr. 34, camera 2, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

RENAŞTEREA CU DITTA DEPNER

(591) Culori revendicate:roz, mov
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270512; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04348
(151) 16/06/2016
(732) CEBOTARI ANDREI, Sat Floreşti,

Str. Eroilor nr. 240, bl. 1A, sc. 1A, sc.
1, ap. 1, jud. Cluj, , COMUNA
FLOREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

CR CRAMA VINURI REPUBLICA
MOLDOVA

(591) Culori revendicate:burgundi, verde
  
(531) Clasificare Viena:250110; 250113;

250119; 260118; 270501; 270502;
270522; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
respectiv: vin; vinuri spumante; vinuri roze;
vinuri dulci; vinuri de masă; vinuri
neacidulate; coniac; bitter; cidru; digestive
(lichioruri şi spirturi); băuturi alcoolice care
conţin fructe; vodca; whisky.
35 Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice şi anume vinuri şi băuturi spirtoase,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazinele

en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web (exceptând transportul);
prezentare de produse; târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial; servicii de
import-export; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale.
43 Servicii de bar, restaurante, cafenele;
servirea de băuturi alcoolice (alimentaţie
publică); servicii de degustare de vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04349
(151) 16/06/2016
(732) S.C. ERITAR S.R.L., Bd.

Independenţei nr. 266, jud. Brăila,
810124, BRĂILA ROMANIA 

(540)

MALABAR

(591) Culori revendicate:roşu, grena, galben,
negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 090116;

250119; 251225; 261325; 270501;
270502; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii hoteliere; servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenţă; servicii
de cluburi cu restaurante private.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04350
(151) 16/06/2016
(732) NOVA COAST INC, 255 Keele St.,,

M6P-2K1, TORONTO CANADA
ONTARIO

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

OsteoEffect
(300) Prioritate invocată:
 
527535/17/12/2015/CZ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, medicamente pentru
uz uman, medicamente pentru uz veterinar,
suplimente nutritive pentru uz medical,
substanţe şi băuturi dietetice adaptate pentru
uz medical, vitamine, minerale şi preparate
din plante pentru uz medical, alimente
adaptate pentru uz medical, preparate
chimico-farmaceutice, produse chimice
utilizate în domeniul medicinei, produse de
igienă pentru uz medical, preparate cu efecte
terapeutice pentru îndepărtarea durerii
musculare şi articulare.
29 Gelatină de uz alimentar, extracte din alge
de mare pentru uz alimentar, alginaţi ca şi
alimente, alimente proteice, gelatină din
fructe, gelatină din picior de viţel (calf's-foot)
pentru uz alimentar, gelatină comestibilă,

pectină pentru uz alimentar, polenuri
procesate pentru uz alimentar, proteine pentru
uz uman.
35 Servicii comerciale, magazine online şi
informaţii pentru consumatori în ceea ce
priveşte produsele de mai sus incluse în
clasele 5 şi 29, toate de pe un website prin
intermediul comunicatelor sau ordin poştal;
analiză de afaceri comerciale; servicii de
informare şi cercetare, publicitate, servicii de
marketing şi promoţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04351
(151) 16/06/2016
(732) NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Căminului, Nr.6, sectorul 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIMPLIO

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:2705; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜


