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Cereri m|rci publicate 26.10.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 06848

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/10/2016 S.C. ARTOIL S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
ARTOIL 1st CHOICE IN FUELS

2 M 2016 06982

19/10/2016 S.C. PLOTTER DESIGN S.R.L.

PLOTTER DESIGN

3 M 2016 07034

19/10/2016 S.C. LEC VET S.R.L.

Clone Vape

4 M 2016 07036

19/10/2016 S.C. ACOMIN S.A.

TRANSALPINA SKI RESORT

5 M 2016 07037

19/10/2016 PARASCHIV GABRIELA RALUCA CASA SFÂNTA CUVIOASA
PARASCHIV MARIAN
PARASCHEVA

6 M 2016 07038

19/10/2016 S.C. FOTBAL CLUB
FOTBAL CLUB POLITEHNICA
POLITEHNICA IASI - SOCIETATE IASI
IN FALIMENT, PRIN LICHIDATOR
JUDICIAR EUROBUSINESS LRJ
SPRL

7 M 2016 07039

19/10/2016 S.C. FOTBAL CLUB
FOTBAL CLUB POLITEHNICA
POLITEHNICA IASI - SOCIETATE IASI
IN FALIMENT, PRIN LICHIDATOR
JUDICIAR EUROBUSINESS LRJ
SPRL

8 M 2016 07040

19/10/2016 S.C. COVALACT S.A.

Covalact de Úar|

9 M 2016 07041

19/10/2016 S.C. COVALACT S.A.

Covalact de Úar|

10 M 2016 07042

19/10/2016 S.C. COVALACT S.A.

Covalact de Úar|

11 M 2016 07043

19/10/2016 S.C. DEDEMAN S.R.L.

DIM EXIGENÚ{ URBAN{

12 M 2016 07044

19/10/2016 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.

MELI MELO MAKE UP

13 M 2016 07045

19/10/2016 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.

MELI MELO DECO

14 M 2016 07046

19/10/2016 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.

MELI MELO FASHION

15 M 2016 07047

19/10/2016 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.

MELI MELO CAFE

16 M 2016 07048

19/10/2016 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(SOCIAL-LIBERAL)

PPU (social-liberal)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
17 M 2016 07049

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/10/2016 UNIVERSITATEA POPULAR{
IOAN I. DALLES

Denumire
Marc|
(540)
DALLES

18 M 2016 07050

19/10/2016 S.C. TOSINVEST S.R.L.

CETATEA CARULUI

19 M 2016 07051

19/10/2016 SPITALUL CLINIC "NICOLAE
MALAXA"

SPITALUL CLINIC NICOLAE
MALAXA A.S.S.M.B.

20 M 2016 07052

19/10/2016 DRAGNEA VALENTIN ÔTEFAN

SALCIA TELEORMAN 1991

21 M 2016 07053

19/10/2016 S.C. LEON CONCEPT
ENTERPRISE S.R.L.

Pritti

22 M 2016 07054

19/10/2016 S.C. CHEMSTAR S.R.L.

TITAN

23 M 2016 07055

19/10/2016 F{RC{ÔEL ANDREI

NOI FACEM PIZZA CA LA EA
ACASA

24 M 2016 07056

19/10/2016 S.C. HCR S.R.L.

HATZEGOPTERYX

25 M 2016 07057

19/10/2016 PRO TV S.R.L.

Super SPEED LA PRO TV

26 M 2016 07058

19/10/2016 S.C. PRODVINALCO S.A.

JAMAICA BAUTURA
SPIRTOASA

27 M 2016 07059

19/10/2016 ASOCIAÚIA TOTTORO

NOBO - NOBO

28 M 2016 07061

19/10/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

B{IEÚI DE ORAÔ

29 M 2016 07062

19/10/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

B{IEÚI DE ORASH

30 M 2016 07063

19/10/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

CAPCANA SEDUCTIEI

31 M 2016 07064

19/10/2016 S.C. COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD S.R.L.

Secret d'Orient

32 M 2016 07065

19/10/2016 S.C. ADELINE DESIGNE S.R.L.

ADELINA TEODORA

33 M 2016 07066

19/10/2016 S.C. COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD S.R.L.

Fantezie în Bucatarie

34 M 2016 07067

19/10/2016 S.C. COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD S.R.L.

DulCIO'S

35 M 2016 07068

19/10/2016 S.C. BAHTCO INVEST S.A.

SM SFÂNTA MARIA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2016 07069

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
19/10/2016 NEGESCU ANCA

What if I fly

37 M 2016 07070

19/10/2016 AL-RAWE TAHER

CITYGLASS

38 M 2016 07071

19/10/2016 S.C. EXCLUSIV AUTO ENB S.R.L. EXCLUSIV AUTOMOBILE
CENTER

39 M 2016 07072

19/10/2016 S.C. BAHTCO INVEST S.A.

40 M 2016 07073

19/10/2016 S.C. EXCLUSIV AUTO ENB S.R.L. EXCLUSIV AUTOMOBILE

41 M 2016 07074

19/10/2016 S.C. EXCLUSIV AUTO ENB S.R.L. EXCLUSIV AUTO CENTER

42 M 2016 07075

19/10/2016 POPESCU ADRIAN EDMONDO

CINEGUERRILLA

43 M 2016 07076

19/10/2016 POPESCU ADRIAN EDMONDO

GUERRILLA TV

3

Denumire
Marc|
(540)

SM MARIA
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(210) M 2016 06848
(151) 19/10/2016
(732) S.C. ARTOIL S.R.L., Str. Grigore T.
Popa nr. 8, et. 3, ap. 5, Judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

(210) M 2016 06982
(151) 19/10/2016
(732) S.C. PLOTTER DESIGN S.R.L.,
Str. Caramidari nr. 85, jud. Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA
(540)

PLOTTER DESIGN
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
gri, alb

ARTOIL 1st CHOICE IN FUELS

(531) Clasificare Viena:260118; 260725;
270501; 270503; 290113;

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:030101; 030106;
270501; 270508; 270511; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

4

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 19.10.2016

(210) M 2016 07034
(151) 19/10/2016
(732) S.C. LEC VET S.R.L., Str. Visarion
nr. 22, sector 1, 010424, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07036
(151) 19/10/2016
(732) S.C. ACOMIN S.A., Str. Ulpia, nr.
15, et. 1, camera 108, Jud. Hunedoara,
, DEVA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI
(540)

Clone Vape
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Firmware (programe) şi software pentru
ţigări electronice; încărcătoare pentru bateriile
ţigărilor electronice; încărcătoare USB pentru
ţigările electronice; încărcătoare pentru
ţigarete electronice; baterie pentru ţigări
electronice; baterii pentru ţigări electronice.
34 Articole pentru fumători.; ţigarete
electronice; muştiucuri pentru ţigări; arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru utilizare
în ţigări electronice; vaporizatoare personale
şi ţigarete electronice, şi arome şi soluţii
pentru acestea; soluţii de nicotina lichidă
pentru utilizare în ţigări electronice; cartuşe cu
reîncărcare pentru ţigările electronice; produse
pentru curaţarea ţigărilor electronice;
vaporizatoare pentru ţigarete fără fum;
suporturi pentru ţigarete electronice;
cartomizoare pentru ţigări electronice;
atomizoare pentru ţigări electronice; huse
pentru ţigări electronice; cutii pentru ţigări
electronice.
35 Managementul afacerilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 5,11,
34 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, comerţ on-line.

TRANSALPINA SKI RESORT
(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
166C), albastru (pantone 7461C),
verde (pantone 553C), galben
(pantone 7406C), negru (pantone
426C)
(531) Clasificare Viena:010301; 010317;
020108; 060102; 060104; 260406;
260418; 270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Furnizare de pârtii de schi, exploatare de
pârtii de schi, furnizare de instalaţii pentru
schi, exploatare de instalaţii pentru schi,
închiriere de echipamente pentru schi; servicii
de pregătire în schiere, şcoli de schi; servicii
de recreere legate de practicarea schiului;
activităţi sportive în domeniul schiului.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

˜˜˜˜˜˜˜
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cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificarii de la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07038
(151) 19/10/2016
(732) S . C .
FOTBAL
CLUB
POLITEHNICA IASI SOCIETATE IN FALIMENT,
PRIN LICHIDATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ SPRL, Aleea
Grigore Ghica Vodă nr. 12-14, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 07037
(151) 19/10/2016
(732) P A R A S C H I V
GABRIELA
RALUCA, Şos. Ştefăneşti, nr. 48A,
Jud. Ilfov, , SAT ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS ROMANIA
(732) PARASCHIV MARIAN, Str. Peris
nr. 15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI
CASA SFÂNTA CUVIOASA
PARASCHEVA

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb

(531) Clasificare Viena:270501; 270503;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(531) Clasificare Viena:030317; 090110;
210321; 240109; 270112; 270501;
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07049
(151) 19/10/2016
(732) UNIVERSITATEA POPULARĂ
IOAN I. DALLES, Bd. Nicolae
Bălcescu nr. 18, sector 1, 010052,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07050
(151) 19/10/2016
(732) S.C. TOSINVEST S.R.L., nr. 54 B,
Comuna Moieciu, judeţul Braşov, ,
SAT DRUMUL CARULUI
ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)
CETATEA CARULUI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

DALLES

43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
rezervare de spaţii de cazare de către brokeri
sau agenţii de voiaj; servicii cazare pensiuni;
servicii de bar; închirierea sălilor de şedinţă;
închirierea de cazări temporare; rezervări de
cazare temporară.

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:070103; 070124;
260116; 260118; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

7

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 19.10.2016

(210) M 2016 07051
(151) 19/10/2016
(732) SPITALUL CLINIC "NICOLAE
MALAXA", Şos. Vergului nr. 12,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 07052
(151) 19/10/2016
(732) DRAGNEA VALENTIN ŞTEFAN,
Str. Tudor Vladimirescu nr. 84, judeţul
Teleorman,
ALEXANDRIA
ROMANIA
(540)

(540)

SPITALUL CLINIC NICOLAE
MALAXA A.S.S.M.B.

SALCIA TELEORMAN 1991
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb,
maro, violet

(591) Culori revendicate:roşu, negru, auriu,
galben, bej

(531) Clasificare Viena:020117; 020122;
050105; 080101; 080504; 190112;
250119; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale; malţ.

(531) Clasificare Viena:010102; 030717;
031103; 090110; 241511; 241521;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07039
(151) 19/10/2016
(732) S . C .
FOTBAL
CLUB
POLITEHNICA IASI SOCIETATE IN FALIMENT,
PRIN LICHIDATOR JUDICIAR
EUROBUSINESS LRJ SPRL, Aleea
Grigore Ghica Vodă nr. 12-14, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 07053
(151) 19/10/2016
(732) S . C .
LEON
CONCEPT
ENTERPRISE S.R.L., Str.
Frunzişului nr. 2, camera 1, sector 4,,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Pritti
(591) Culori revendicate:maro, fucsia

FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI

(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
270501; 270508; 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).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

9

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 19.10.2016

(210) M 2016 07054
(151) 19/10/2016
(732) S.C. CHEMSTAR S.R.L., Str.
Nicolae Bălcescu nr. 2B, judeţul
Dâmboviţa, 130167, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07040
(151) 19/10/2016
(732) S.C. COVALACT S.A., Str. Lunca
Oltului nr. 1, Jud. Covasna, 520036,
SF. GHEORGHE ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

TITAN
(591) Culori revendicate:negru,
roşu, portocaliu, alb

galben,

(531) Clasificare Viena:020315; 020323;
130301; 150121; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Produse de acoperire termorezistente sub
formă de vopsea.

Covalact de Ţară
(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
maro, gri
(531) Clasificare Viena:020301; 020304;
030402; 270501; 270515; 290114;

˜˜˜˜˜˜˜

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
10
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matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin Internet şi site-uri
de Internet; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
servicii de import-export, lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de catering de
alimente şi băuturi; cafenele; ceainării;
cantine; restaurante; restaurante cu
autoservire; snack-baruri; servicii de bar.

drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07055
(151) 19/10/2016
(732) FĂRCĂŞEL ANDREI, Str.
Vămăşoaia nr. 9, bl. A37, ap. 3, parter,
judeţul Iaşi, 700649, IAŞI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07056
(151) 19/10/2016
(732) S.C. HCR S.R.L., Str. Varadi Jozef
nr. 17, judeţul Covasna, 520005, SF.
GHEORGHE ROMANIA
(540)

NOI FACEM PIZZA CA LA EA ACASA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor

HATZEGOPTERYX
(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.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectarea
şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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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 07057
(151) 19/10/2016
(732) PRO TV S.R.L., Bd. Pache
Protopopescu nr. 105, parter, camera
101, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, Str. Barbu
Văcărescu nr. 201, Globalworth
Tower, et. 17, sector 2 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07058
(151) 19/10/2016
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Calea
Baciului, nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(540)
JAMAICA BAUTURA SPIRTOASA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

Super SPEED LA PRO TV

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis, albastru, albastru deschis,
albastru închis, galben, portocaliu, gri,
violet, negru, alb
(531) Clasificare Viena:071110; 270501;
270508; 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
12
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de structuri (jucării); elemente de construcţii
(jucării); machete de animale (jucării);
avioane cu catapultă (jucării); blocuri de
construcţie (jucării); jucării acţionate prin
manetă; machete de maşini (jucării); covoraşe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării);
jucării adaptate pentru activităţi educative;
jucării de acţiune cu baterii; jucării pentru
groapa cu nisip; jucării pentru lada cu nisip;
jucării cu cheiţă (din plastic); articole de
îmbrăcăminte pentru jucării; machete sub
formă de jucării; jucării cu cheiţă (din metal);
mese multifuncţionale pentru copii (jucării);
jucării de pluş umplute cu boabe; jucării cu
activităţi multiple pentru bebeluşi; jucării sub
formă de puzzle-uri; xilofoane sub formă de
jucării muzicale; jucării-centru de activităţi
pentru copii; machete de maşini (jucării sau
jocuri); seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie; jucării flexibile care produc sunete
prin strângere; jucării de prindere pentru
pătuţuri de sugari; jucării puse în vânzare sub
formă de seturi; jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână); jucării, jocuri, articole de
joacă şi articole pentru petrecere; machete în
miniatură de maşini (jucării sau articole de
joacă); jucării care imită obiecte folosite de
adulţi în activităţile cotidiene; jucării sub
formă de săculeţi cu boabe de fasole
(otedama); covoraşe de joacă destinate
utilizării cu maşini de jucărie (jucării); articole
de petrecere sub formă de jucării de
dimensiuni mici.
42 Design de jucării; proiectare de jucării.

(210) M 2016 07059
(151) 19/10/2016
(732) ASOCIAŢIA TOTTORO, Str.
Făinari nr. 45 A, sector 2, 021222,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

NOBO - NOBO
(531) Clasificare Viena:090123; 270501;
270515;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Vehicule (jucării); fluiere (jucării); jucării
zornăitoare; titireze (jucării); păpuşi (jucării);
jucării muzicale; jucării vorbitoare;
jucării-balansoar; jucării umplute; jucării
flexibile; jucării acţionate mecanic; jucării
electronice didactice; jucării cu baterii; seturi
de jucării; jucării cu resorturi; jucării pentru
copii; jucării din plastic; jucării de pluş;
jucării mobile suspendate; puzzle-uri (jucării);
jucării de construit; căluţi-balansoar (jucării);
jucării din metal; jucării cu balansare; jucării
din ţesături; jucării din pânză; jucării de tras;
jucării de bambus; perne umplute (jucării);
discuri zburătoare (jucării); jucării pentru
bebeluşi; jucării din lemn; jucării de călărit;
jucării de lemn; jucării de baie; machete auto
(jucării); jucării pentru sugari; jucării mobile
de agăţat pentru pătuţ (jucării); jucării
nemotorizate pentru călărit; jucării pentru
copii mici; blocuri de asamblare (jucării);
machete de clădiri (jucării); jucării care fac
zgomot; jucării utilizate în piscine; machete

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07061
(151) 19/10/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07062
(151) 19/10/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

BĂIEŢI DE ORAŞ

BĂIEŢI DE ORASH

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 07041
(151) 19/10/2016
(732) S.C. COVALACT S.A., Str. Lunca
Oltului nr. 1, Jud. Covasna, 520036,
SF. GHEORGHE ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07042
(151) 19/10/2016
(732) S.C. COVALACT S.A., Str. Lunca
Oltului nr. 1, Jud. Covasna, 520036,
SF. GHEORGHE ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

Covalact de Ţară
(591) Culori revendicate:albastru,
maro, galben

roşu,

(531) Clasificare Viena:020304; 020322;
030402; 030413; 270501; 270515;
290114;
(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

Covalact de Ţară
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:060104; 270501;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
15
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şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07043
(151) 19/10/2016
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei
Tolstoi nr. 8, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07063
(151) 19/10/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

DIM EXIGENŢĂ URBANĂ
CAPCANA SEDUCTIEI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio

˜˜˜˜˜˜˜
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şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 07064
(151) 19/10/2016
(732) S.C. COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD S.R.L., Str.
Cernica nr. 81, jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07065
(151) 19/10/2016
(732) S.C. ADELINE DESIGNE S.R.L.,
Comuna Slobozia, Str. Viilor nr. 874,
camera 1, jud. Giurgiu, , SAT
SLOBOZIA ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

(540)

Secret d'Orient

ADELINA TEODORA

(531) Clasificare Viena:250113; 260207;
270501; 270511;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜

(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în aceasta
clasă conform clasificarii de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
17
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şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 07066
(151) 19/10/2016
(732) S.C. COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD S.R.L., Str.
Cernica nr. 81, jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07067
(151) 19/10/2016
(732) S.C. COMPANIA INDIILOR
ORIENTALE PROD S.R.L., Str.
Cernica nr. 81, jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

Fantezie în Bucatarie

(540)

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;
270507;
(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în aceasta
clasă conform clasificarii de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe

DulCIO'S
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503;
(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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în aceasta
clasă conform clasificarii de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
18
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drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificarii de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe
şi legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

apă de colonie, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, ape de colonie, balsam pentru
cuticule, balsam pentru păr, balsam pentru
tratarea părului balsamuri de buze, Balsamuri
de buze cu protecţie solară (cosmetice),
balsamuri de păr, balsamuri de păr
(balsamuri-şampon), Balsamuri pentru
hidratarea părului, balsamuri pentru piele,
balsamuri pentru piele (nemedicinale),
balsamuri pentru unghii, balsamuri pentru
utilizare pe păr, bază pentru unghii
(cosmetice), baze de machiaj pentru buze (se
folosesc înainte de aplicarea rujului sau
gloss-ului pentru a preveni mânjirea sau
ştergerea timpurie acestora), ceară pentru
coafarea părului, ceară pentru epilat, ceară
pentru mustaţă, ceară pentru păr, apă de
colonie, corectoare anticearcăne, corector
facial, motive decorative autocolante de
uzcosmetic, cosmetice, cosmetice colorate,
cosmetice de îngrijire a frumuseţii, cosmetice
decorative, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru buze, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, cosmetice pentru unghii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
preparate cosmetice pentru slăbire, cosmetice
şi preparate cosmetice, creioane corectoare
pentru lacul de unghii, creioane cosmetice
pentru obraji, creioane de contur pentru buze,
creioane de conturare a buzelor, creioane de
machiaj, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane de uz cosmetic, creioane
dermatografe, creioane pentru buze, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică
pentru piele, cremă de bază, cremă de
noapte,cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru cuticule, cremă pentru
faţă care nu este medicinală, cremă pentru
fixarea coafurii, cremă pentru ochi, cremă
pentru ten deschis, cremă pentru unghii, creme

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07044
(151) 19/10/2016
(732) B R A N D S
M A K E R
INTERNATIONAL S.R.L., Intrarea
Odobeşti nr. 4, bl. V10, parter, camera
1 din ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)
MELI MELO MAKE UP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Abţibilduri pentru decorarea unghiilor,
adeziv pe bază de alcool (dizolvantul sau
spirtul) şi răşină (adezivul sau guma, cleiul)
de uz cosmetic, adeziv pentru extensii de păr,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru fixarea meşelor, adezivi pentru fixarea
unghiilor false, adezivi pentru gene, păr şi
unghii false, adezivi pentru lipirea
sprâncenelor false, adezivi pentru uz cosmetic,
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pentru unghii, decoloranţi de uz cosmetic,
decoloranţi pentru păr, decoloranti pentru păr
de uz cosmetic, demachiante pentru ochi,
produse de demachere, emoliente, emoliente
pentru piele (non-medicamente), emolienţi
pentru ten, emolienţi pentru ţesături, emulsii
de corp, emulsii după ras, emulsii faciale (de
uz cosmetic), emulsii fără săpun pentru
spălarea corpului, esenţe pentru îngrijirea
pielii, esenţe şi uleiuri eterice, etuiuri pentru
ruj, exfoliante pentru curăţarea pielii,
exfoliante pentru îngrijirea pielii, eye-liner
(cosmetice), fard cremos de obraz, fard de
obraz, fard de obraz lichid, fard de pleoape,
fard pentru efect de pleoapă dublă, farduri,
farduri cosmetice, farduri cosmetice pentru
ochi, farduri cosmetice pentru pleoape, farduri
de obraz, farduri de pleoape sub formă de
creioane şi pudră, farduri de sprâncene, farduri
pentru obraz şi buze, farduri pentru ochi,
farduri pentru pleoape, farduri pentru truse de
machiaj, fixative de păr, fond de ten, fond de
ten (machiaj), fond de ten sub formă de cremă,
fonduri de ten, gel pentru coafare, gel pentru
coafarea părului, gel pentru păr, gel pentru
sprâncene, gel pentru unghii, geluri de corp,
geluri de curăţare, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, geluri pentru
demachiere, geluri pentru mâini, geluri pentru
ochi, geluri pentru păr, geluri spumante pentru
baie, gene, adezivi pentru fixarea genelor
false, gene false, produse cosmetice pentru
gene, întăritor pentru unghii, întăritor pentru
unghii (cosmetice), lac de bază pentru unghii,
lac de unghii, lapte de baie, lapte de corp,
lapte de curăţare de uz cosmetic, lapte de
curăţare pentru îngrijirea pielii, lapte de
curăţare pentru faţă, lapte de curăţare pentru
uz cosmetic, lapte de înfrumusetare, lapte de
mâini (cosmetice), lapte demachiant, lapte
hidratant, lipici pentru întărirea unghiilor,
loţiune de baie, loţiune pentru curaţarea

anti-îmbătrânire, creme anticelulitice, creme
antirid, creme cosmetice, creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, crem (nemedicinale),
creme de corp (nemedicinale), creme de
curăţare, creme curăţare pentru piele, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme de întreţinere, creme de masaj,
nemedicinale, creme de noapte (cosmetice),
creme de păr, creme de piele nemedicinale,
creme de protecţie, creme de protecţie pentru
păr, creme de protecţie solară (cosmetice),
creme de ras, creme de scutece
(nemedicinale), creme de soare, creme de zi,
creme depilatoare, creme exfoliante, creme
fluide (cosmetice), creme hidratante pentru
corp, creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice), creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme împotriva îmbătrânirii, creme, loţiuni şi
geluri hidratante, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curăţare, creme
(nemedicinale) pentru curăţarea pielii, creme
nemedicinale pentru picioare, creme nutritive
(nemedicinale), creme parfumate, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
corp parfumate, creme pentru corp (produs
cosmetice), creme pentru demaghere, creme
pentru epilare, creme pentru faţă, creme
pentru faţă de uz cosmetic, creme pentru faţă
(produse cosmetice), creme pentru fortificarea
pielii, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru îngrijirea părului,
creme pentru întreţinerea pielii de uz
cosmetic, creme pentru mâini de uz cosmetic,
creme pentru măşti corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele,
creme pentru pistrui, creme pentru reducerea
petelor de îmbătrânire, creme pentru spălare,
creme pentru ten deschis (de uz cosmetic),
creme şi loţiuni cosmetice, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), cretă de fardat, decalcomanii
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produse pentru curaţenie şi igienă personală,
produse pentru decolorarea părului, produse
pentru decolorare, produse pentru decolorarea
şuviţelor de păr (preparate de nuanţare),
produse pentru depilate, produse pentru
epilare şi bărbierit, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru hidratarea părului,
produse pentru protejarea părului vopsit,
produse pentru protejarea părului colorat,
pudră de corp, pudră de machiaj, pudră de
mâini, rimel, rimel pentru păr, rimeluri, ruj de
buze, rujuri, rujuri cremoase, şampoane,
şampoane de păr nemedicinale, şampoane de
uz personal, şampoane nemedicinale,
şampoane pentru corp, şampon solid, săpun de
baie, săpun lichid, săpunuri, săpunuri
cosmetic, săpunuri creamă, săpunuri şi geluri,
săruri de baie, şerveţele cosmetice umezite în
prealabil, şerveţele de hârtie impregnate
pentru curăţarea vaselor de bucătărie,
şerveţele de unică folosinţă, impregnate cu
substanţe de curăţare, pentru faţă, şerveţele
impregnate cu loţiuni de curăţare a pielii,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetic,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, şerveţele impregnate cu produse
cosmetic, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, şerveţele
impregnate pentru uz cosmetic, şerveţele
impregnate pentru curăţare (nemedicinale şi
pentru uz personal), şerveţele parfumate,
şerveţele pentru curăţare utilizate pentru
igiena intimă feminine, şerveţele pentu faţă
îmbibate cu produse cosmetic, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice,
spumă de baie, spumă de baie şi de duş,
spumă de coafat, spumă de curăţare, spumă de
curăţat, spumă de duş, spumă de protecţie
pentru păr, spumă de ras, spumă pentru
îngrijirea pielii, spumă pentru păr, substanţe
de curăţare pentru uz casnic, tratamente pentru

tenului, loţiune pentru fixarea părului, loţiune
pentru piele, loţiuni cosmetice de păr, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
loţiuni cosmetice pentru faţă, loţiuni de
curăţare, loţiuni de înfrumuseţare, loţiuni de
protecţie pentru păr, loţiuni de uz cosmetic,
loţiuni depilatoare, loţiuni parfumate pentru
corp, loţiuni parfumate (preparate de toaletă),
luciu de buze, luciu de păr, machiaj pentru
faţă, machiaj pentru ochi, machiaj pentru
piele, produse pentru machiaj, măşti
corporale, măşti cosmetice, măşti de
înfrumuseţare pentru faţă, măşti de mâini
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), măşti de
piele (cosmetice), măşti hidratante pentru
piele, măşti pentru coafat, măşti pentru faţă,
odorizante de casă pentru împrospătarea
aerului, odorizanţi de cameră, ojă de unghii,
preparate pentru ondularea parului, vopsele
pentru păr, parfumuri, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru descurcarea părului, produse
cosmetice pentru păr, produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
spălarea feţei, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse de
machiaj pentru faţă şi corp, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de nuanţarea
părului, produse exfoliante, produse exfoliante
de uz cosmetic, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice), produse exfoliante pentru
picioare, produse exfoliante pentru faţă
(nemedicinale), produse exfoliante pentru
corp, produse exfoliante pentru mâini, produse
exfoliante pentru faţă, produse hidratante,
produse hidratante anti-îmbătrânire, produse
hidratante anti-îmbătrânire de uz cosmetic,
produse hidratante pentru ten (produse
cosmetice), produse pentru curaţarea feţei
(cosmetice), produse pentru curaţarea feţei,
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păr, tratamente permanente pentru păr, trusă
pentru cosmetic, tuş lichid pentru ochi, ulei de
baie, ulei de păr, uleiuri de baie de uz
cosmetic, uleiuri de curăţare, uleiuri de
cuticule, uleiuri şi loţiuni pentru masaj, uleiuri
pentru bebeluşi, uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), uleiuri pentru îngrijirea părului,
unghii false, unghii false de uz cosmetic, unt
de corp, vată de uz cosmetic, vopsea pentru
faţă, vopsele de corp (produse cosmetice),
vopsele pentru gene.
35 Servicii prestate onilne de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice şi de înfrumuseţare, consiliere cu
privire la produse de consum în legatură cu
cosmeticele, servicii de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informare şi
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea
de informaţii despre produse de larg consum,
şi anume cu privire la cosmetice, publicitate,
marketing.

(210) M 2016 07068
(151) 19/10/2016
(732) S.C. BAHTCO INVEST S.A., Str.
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV
(540)

SM SFÂNTA MARIA
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270519; 270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07069
(151) 19/10/2016
(732) NEGESCU ANCA, Str. Fabrica de
Cărămidă nr. 1A, Vila 60, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 07070
(151) 19/10/2016
(732) AL-RAWE TAHER, Str. Garoafelor
nr. 62, jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI
(540)
CITYGLASS

What if I fly

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

(531) Clasificare Viena:030710; 030716;
260111;

21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import- export;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 21 (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin
intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase;
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07071
(151) 19/10/2016
(732) S.C. EXCLUSIV AUTO ENB
S.R.L., Str. Intrarea Mangaliei nr.
78A, cam. 4, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU
(540)

(210) M 2016 07072
(151) 19/10/2016
(732) S.C. BAHTCO INVEST S.A., Str.
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV
(540)

EXCLUSIV AUTOMOBILE CENTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor şi pieselor de schimb (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Întreţinere şi reparaţii auto; analize şi
testări tehnice a autoturismelor (întreţinere).

SM MARIA
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270519; 270522; 290112;

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

˜˜˜˜˜˜˜
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comod.
37 Întreţinere şi reparaţii auto; analize şi
testări tehnice a autoturismelor (întreţinere).

(210) M 2016 07073
(151) 19/10/2016
(732) S.C. EXCLUSIV AUTO ENB
S.R.L., Str. Intrarea Mangaliei nr.
78A, cam. 4, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07075
(151) 19/10/2016
(732) POPESCU ADRIAN EDMONDO,
Str. Unirii nr. 99A, judeţul Brăila,
810129, BRĂILA ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

EXCLUSIV AUTOMOBILE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor şi pieselor de schimb (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Întreţinere şi reparaţii auto; analize şi
testări tehnice a autoturismelor (întreţinere).

CINEGUERRILLA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate pentru pelicule
cinematografice; cronică publicitară;
publicitate radiofonică; publicitate tv;
producţie de reclame radio sau/şi tv;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune; scriere şi publicare de
materiale publicitare; marketing; studii de
piaţă; realizare de materiale publicitare;
distribuire de materiale publicitare; închirierea
spaţiilor publicitare; închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare;
organizare de manifestări, expoziţii şi târguri
în scopuri publicitare sau comerciale;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; relaţii publice; servicii de revista
presei.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; transmisie
radio; transmisii de televiziune; transmisia
asistată de computer a mesajelor, sunetelor şi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07074
(151) 19/10/2016
(732) S.C. EXCLUSIV AUTO ENB
S.R.L., Str. Intrarea Mangaliei nr.
78A, cam. 4, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA
(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău BACĂU
(540)
EXCLUSIV AUTO CENTER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor şi pieselor de schimb (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
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imaginilor; agenţii de ştiri; furnizarea
accesului la canale de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; difuzarea de muzică.
41 Servicii ale cinematografelor; proiectarea
filmelor; producţie de filme, altele decât
filmele publicitare; prezentare de filme
cinematografice; organizare şi coordonare de
festivaluri de film; furnizare de informaţii
despre filme; servicii de informaţii despre
programul filmelor; găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la filme; producţia de emisiuni radio şi de
televiziune; divertisment radiofonic;
divertisment televizat; publicare de recenzii;
cronică de film; cronică de teatru; informaţii
referitoare la recreere; informaţii în materie de
divertisment; publicare de texte, altele decât
textele publicitare; organizare de expoziţii în
scop cultural; organizare de evenimente în
scopuri culturale sau de divertisment;
organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea concertelor;
organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea seminariilor;
rezervarea locurilor pentru spectacole;
organizarea competiţiilor (amuzament);
planificarea petrecerilor (distracţii);
prezentarea de reprezentaţii live; producerea
spectacolelor; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; divertisment
muzical.

(210) M 2016 07076
(151) 19/10/2016
(732) POPESCU ADRIAN EDMONDO,
Str. Unirii nr. 99A, judeţul Brăila,
810129, BRĂILA ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
GUERRILLA TV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Cd-uri; dvd-uri; dispozitive pentru stocarea
de date; publicaţii electronice descărcabile;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
software.
35 Publicitate; cronică publicitară; publicitate
radio; publicitate tv; producţie de reclame
radio sau/şi tv; scriere şi publicare de texte
publicitare; marketing; studii de piaţă;
realizare de materiale publicitare; distribuire
de materiale publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; furnizare de spaţii publicitare;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; organizare de
manifestări, expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale; organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional;
relaţii publice; servicii de revista presei;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune; prezentarea de produse
în mediile de comunicare, pentru retail;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; administraţie
comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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colocviilor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
seminariilor; rezervarea locurilor pentru
spectacole; organizarea competiţiilor
(amuzament); planificarea petrecerilor
(distracţii); prezentarea de reprezentaţii live;
producerea spectacolelor; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescărcabile;
fotografie; informaţii în materie de
divertisment; informaţii în materie de
recreere; informaţii în materie de educaţie.

38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune; transmisie
radio; transmisii de televiziune; transmisia
asistată de computer a mesajelor, sunetelor şi
imaginilor; agenţii de ştiri; furnizarea
accesului la canale de telecomunicaţii pentru
servicii de teleshopping; difuzarea de muzică;
închirierea de instalaţii şi echipamente de
telecomunicaţii; furnizarea de forumuri
online.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de programe de
televiziune; producţie de emisiuni de
televiziune; servicii ale studiourilor de
televiziune; prezentare de programe de
televiziune; producţie de evenimente sportive
pentru televiziune; servicii de divertisment
televizat; servicii de înregistrări audio, de
filme şi de televiziune; montaj de programe de
televiziune; servicii privind ghidul
programelor de televiziune; stabilirea grilei de
programe de televiziune (programare);
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice; găzduire şi organizare
de ceremonii de decernare de premii
referitoare la televiziune; servicii de reporteri
de ştiri; subtitrare; producţie de filme, cu
excepţia filmelor publicitare; prezentare de
filme cinematografice; prezentare de seriale şi
filme de televiziune; producţie de divertisment
sub formă de seriale de televiziune; cronică de
film şi de teatru; organizare de concerte;
servicii de disk jockey; producţie şi prezentare
de programe de radio; producţia de emisiuni
de radio; teatru radiofonic; servicii de
divertisment radiofonic; servicii de
divertisment muzical; montaj de programe
radiofonice; publicare de texte, altele decât
textele publicitare; organizare de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale; organizare
de evenimente în scopuri culturale, sportive
sau de divertisment; organizarea şi susţinerea

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07045
(151) 19/10/2016
(732) B R A N D S
M A K E R
INTERNATIONAL S.R.L., Intrarea
Odobeşti nr. 4, bl. V10, parter, camera
1 din ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)
MELI MELO DECO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Adezivi pentru fixarea unghiilor false,
adezivi pentru gene, păr şi unghii false, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
Articole de parfumerie şi odorizante, preparate
cosmetice pentru baie, beţişoare parfumate,
bile efervescente de baie, burete impregnat cu
săpun, corectoare anticearcăne, corector
facial, motive decorative autocolante de uz
cosmetic, cosmetice, cosmetice colorate,
cosmetice de îngrijire a frumuseţii, cosmetice
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corp parfumate, creme pentru corp (produse
cosmetice), creme pentru demachiere, creme
pentru epilare, creme pentru faţă, creme
pentru faţă de uz cosmetic, creme pentru faţă
(produse cosmetice), creme pentru mâini de
uz cosmetic, creme pentru măşti corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme
pentru piele, creme pentru spălare, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme şi
loţiuni cosmetice, creme şi loţiuni pentru
bronzat, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice),
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), fard cremos de obraz, fard de
obraz, fard de obraz lichid, fard de pleoape,
fard pentru efect de pleoapă dublă, farduri,
farduri cosmetice, farduri cosmetice pentru
ochi, farduri cosmetice pentru pleoape, farduri
de obraz, farduri de pleoape sub formă de
creioane şi pudră, farduri de sprâncene, farduri
pentru obraz şi buze, farduri pentru ochi,
farduri pentru pleoape, farduri pentru truse de
machiaj, fond de ten, fond de ten (machiaj),
fond de ten sub formă de cream, fonduri de
ten, gene, adezivi pentru fixarea genelor false,
gene false, produse cosmetice pentru gene, lac
de bază pentru unghii, lac de unghii, lapte de
corp, lapte de curăţare de uz cosmetic, lapte de
curăţare pentru îngrijirea pielii, lapte de
curăţare pentru faţă, lapte de curăţare pentru
uz cosmetic, lapte de înfrumuseţare, lapte
demachiant, lipici pentru întărirea unghiilor,
loţiuni cosmetice pentru faţă, loţiuni de
curăţare, loţiuni de înfrumuseţare, loţiuni de
uz cosmetic, loţiuni parfumate pentru corp,
loţiuni parfumate (preparate de toaletă), luciu
de buze, machiaj pentru faţă, machiaj pentru
ochi, machiaj pentru piele, produse pentru
machiaj, măşti corporale, măşti cosmetice,
măşti cosmetice de curăţare pentru faţă, măşti
cu gel pentru ochi, măşti de curăţare, măşti de
frumuseţe, măşti de înfrumuseţare pentru faţă,

decorative, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru buze, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, cosmetice pentru unghii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
preparate cosmetice pentru slăbire, cosmetice
şi preparate cosmetic, creioane corectoare
pentru lacul de unghii, creioane cosmetice
pentru obraji, creioane de contur pentru buze,
creioane de conturare a buzelor, creioane de
machiaj, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane de uz cosmetic, creioane
dermatografe, creioane pentru buze, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică
pentru piele, cremă de noapte, cremă pentru
cuticule, cremă pentru faţă care nu este
medicinală, cremă pentru fixarea coafurii,
cremă pentru ochi, cremă pentru ten deschis,
cremă pentru unghii, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, creme antirid, creme
aromoterapeutice, creme cosmetice, creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
duş, creme cosmetice pentru fermitatea pielii
din jurul ochilor, creme de baie
(nemedicinale), creme de corp (nemedicinale),
creme de curăţare, creme de curăţare pentru
piele, creme de îngrijire a pielii, altele decât
cele pentru uz medical, creme de întreţinere,
creme de masaj, nemedicinale, creme de
noapte (cosmetice), creme de păr, creme de
piele nemedicinale, creme de zi, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), creme
hrănitoare de uz cosmetic, creme împotriva
îmbătrânirii, creme, loţiuni şi geluri
hidratante, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curăţare, creme
(nemedicinale) pentru curăţarea pielii, creme
nemedicinale pentru picioare, creme nutritive
(nemedicinale), Creme parfumate, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
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iluminat, lumânări în cutii metalice, lumânări
în formă de fructe, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, elemente decorative
pentru iluminarea pomului de Crăciun
(lumânări).
11 Corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, corpuri de iluminat
incandescent, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de
iluminat pentru interior, corpuri suspendate de
iluminat fluorescent, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat fluorescent pentru
interior, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, ghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive, lumini electrice
pentru decoraţiuni festive, decoraţiuni pentru
iluminarea pomului de Crăciun (instalaţii
luminoase), abajururi, abajururi de sticlă
pentru lămpi, abajururi opace pentru lămpi,
abajururi opace pentru lumini, abajururi
pentru lămpi de masă, abajururi pentru surse
de lumină, suporturi de abajururi, ghirlande de
lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, lampadare,
lustre, ornamente pentru pomul de Crăciun
(becuri), seturi de iluminare decorative.
14 Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace bijuterii pentru
pălării, ace de ceasornic, articole de bijuterie,
bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
confecţionate din pietre semipreţioase,
bijuterii confecţionate din plastic, bijuterii
confecţionate din metale nepreţioase, brăţări,
bijuterii ornamentale, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru cap, bijuterii pentru
împodobire personal, bijuterii pentru uz
personal, brăţări de ceas, brelocuri, broşe
(bijuterie), casete de bijuterii, casete pentru
bijuterii şi cutii pentru ceasuri, ceasuri, ceasuri
de birou, cercei, coliere (bijuterii), inele

măşti de mâini pentru îngrijirea pielii, măşti
de piele (cosmetice), măşti hidratante pentru
piele, măşti pentru coafat, măşti pentru faţă,
odorizante de casă (pentru împrospătarea
aerului), odorizanţi de cameră (pentru
împrospătarea aerului), ojă de unghii,
preparate pentru ondularea părului, parfumuri,
perle de baie, preparate cosmetice pentru baie
(nu de uz medical), preparate cosmetice
pentru bronzat, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
spălarea feţei, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse de
machiaj pentru faţă şi corp, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de parfumare
pentru cameră, produse hidratante, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante
anti-îmbatrânire de uz cosmetic, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse pentru curăţarea feţei (cosmetice),
pudră de corp, pudră de machiaj, pudră de
mâini, rimel, rimel pentru păr, rimeluri, ruj de
buze, rujuri, rujuri cremoase, săruri de baie,
spumă de baie, spumă de baie şi de duş,
spumă de curăţare, spumă de curăţat, spumă
de duş, spumă de protecţie pentru păr, spumă
de ras, trusă pentru cosmetice, tuş lichid
pentru ochi, ulei de baie, uleiuri de baie de uz
cosmetic, uleiuri de curăţare, uleiuri de
cuticule, uleiuri şi loţiuni pentru masaj, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), uleiuri
pentru îngrijirea părului, unghii false, unghii
false de uz cosmetic, unt de corp.
4 Lumânări parfumate, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări pentru masă,
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări
pentru pomul de Crăciun, lumânări plutitoare,
lumânări şi fitiluri de lumânări pentru
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îmbrăcăminte sport, genţi de voiaj pentru
pantofi, genţi din imitaţie de piele, genţi din
pânză, genţi din piele, genţi pentru şcolari,
genţi pentru sport, genţi servietă, genţi şi
portofele din piele, genţi sport de uz general,
genţi sportive, gentuţe cosmetic, ghiozdane,
ghiozdane şcolare, huse pentru costume,
cămaşi şi rochii, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru încălţăminte, huse
pentru pantofi, huse pentru umbrele, huse
pentru umbrele de soare, mini-rucsacuri, plase
de cumparaturi, portcarduri (marochinarie),
portchei, portofele, portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele,
inclusiv portcarduri, portofele pentru carduri,
poşete, poşete de damă, poşete de mână,
poşete de seară, poşete din imitaţie de piele,
poşete din piele, poşete din zale împletite,
poşete la modă, poşete mici de purtat sub braţ,
poşete mici (genţi de mână), poşete,
portmonee şi portofele, poşetuţe, rucsacuri,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri de munte,
rucsacuri de zi, rucsacuri mici, serviete,
serviete (articole din piele), serviete din
imitaţie de piele, serviete din piele, serviete
diplomat, serviete (marochinărie), serviete
pentru bărbaţi, serviete pentru documente,
serviete pentru şcolari, serviete şi genţi
diplomat, umbrele, umbrele de ploaie,
umbrele de plaja, umbrele de soare, umbrele şi
parasolare, umbrele pentru copii, valize,
valize cu rotile, valize de piele.
20 Accesorii nemetalice de interior pentru
garderobe, accesorii pentru dulapuri
(nemetalice), accesorii nemetalice pentru
perdele, accesorii pentru prinderea perdelelor,
altele decât cele din materiale textile, accesorii
nemetalice pentru prinderea perdelelor, bare
pentru haine (nemetalice), benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru
mobilier, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru accesorii de geamuri,

(bijuterii), inele şi lanţuri de chei, lanţuri
(bijuterii), medalioane (bijuterii), ornamente
din sau placate cu metale preţioase sau
semipreţioase sau pietre, sau imitaţii ale
acestora, perle artificiale, perle (bijuterie),
statuete şi figurine, din sau placate cu metale
preţioase sau semipreţioase sau pietre, sau
imitaţii ale acestora.
16 Decoraţiuni din hârtie pentru petreceri,
articole de papetărie pentru petreceri, articole
de papetărie pentru cadouri, cărţi poştale
illustrate, cărţi poştale nescrise, paspartuuri
pentru tablouri, paspartuuri pentru fotografii
sau tablouri, picturi (tablouri) înrămate sau nu.
18 Cadre pentru umbrele sau umbrele de
soare, casete din piele sau din piele artificială,
casete din piele sausau piele artificială pentru
accesorii de frumuseţe, cufere şi geamantane,
curele de umăr, curele de umăr din piele,
curele din imitaţie de piele, curele din piele,
curele din piele (şelărie), cutii de machiaj din
piele sau piele artificială, cutii de pălării din
imitaţie de piele, cutii de pălării din piele sau
din piele artificială, pentru voiaj, cutii din
imitaţii de piele, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, cutii din piele, cutii
din piele pentru pălării, cutii pentru cărţi de
vizită (portvizite), cutii pentru corespondenţă
şi documente de valoare, genţi, genţi cu rotile,
genţi cu structură moale, genţi de călătorie,
genţi casual, genţi de lucru, genţi de mână,
genţi de mână pentru bărbaţi, genţi de mână
(poşete), genţi de muzică, genţi de pânză,
genţi de plajă, genţi de seară, genţi de stradă,
genţi de transport universal, genţi de umăr,
genţi de umăr pentru copii, genţi de voiaj cu
rotile, genţi de voiaj de mână, genţi de voiaj
din imitaţie de piele, genţi de voiaj din
material plastic, genţi de voiaj din pânză, genţi
de voiaj din piele pentru haine, genţi de voiaj
pentru avion, genţi de voiaj pentru
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benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, benzi
decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru accesoriile pentru uşi,
benzi decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
ornamente pentru cadre (rame), cârlige
nemetalice pentru decoraţiuni de perete (gen
tapiserii, covoraşe), cârlige nemetalice pentru
prosoape, cârlige pentru bare de haine, cârlige
pentru cortina de duş, cârlige pentru
îmbrăcăminte, cârlige pentru perdele, cârlige
pentru porţi din materiale nemetalice, cârlige
pentru prosoape, nemetalice, coşuri decorative
din lemn, coşuri decorative din paie, coşuri
decorative din răchită, coşuri împletite, cuiere
de haine (mobilier), cuiere de pălării din
metal, cuiere pentru paltoane, cutii din lemn,
cutii din plastic, decoraţii pentru masă
(ornamente) confecţionate din lemn,
dispozitive de agăţare a perdelelor, draperii cu
falduri, huse adaptate pentru mobilier, huse
ajustate, din stofă, pentru mobilier, huse de
protecţie pentru mobilier (adaptate), huse de
protecţie pentru mobilier (ajustate), huse de
scaune (adaptate) pentru mobilier, huse de
schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), huse matlasate de saltele, huse
matlasate pentru saltele, huse pentru haine,
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe),
jaluzele de interior şi accesorii pentru perdele
şi jaluzele de interior, jaluzele verticale (de
interior), măsuţe, măsuţe de ceai, măsuţe de
toaletă, mobilă şi mobilier, oglinzi (mobilier),
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), paturi,
aşternuturi, saltele şi perne, perdele decorative
din mărgele, perdele din mărgele, pereţi
despărţitori, perne decorative, perne pentru
scaune, perne pentru scaune ca piese de
mobilier, pufuri (mobilier), rame, rame (cadre)
nemetalice pentru containere, rame de
fotografie din piele, baghete pentru rame de

tablouri (şipci), rame din lemn pentru
fotografii, rame din lemn pentru tablouri, rame
din metal pentru fotografii, şine pentru
perdele, statuete, figurine, ornamante şi
decoraţiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, suporturi
de cărţi (mobilier), suporturi de covor pentru
protejarea picioarelor de mobilier, suporturi
de fotografii (rame), suporturi de şerveţele
(fixe) nemetalice, suportul de umbrele,
suporturi pentru oglindă, suporturi pentru
pălării, suporturi pentru plante, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
reviste, taburete mobile (mobilier), umeraşe şi
cuiere pentru haine, unităţi de depozitare
(mobilier), unităţi de mobilier.
21 Articole ceramice, aplicatoare pentru
cosmetic (ustensile cosmetice), aplicatoare
pentru farduri de ochi, aplicatoare pudră
(ustensile cosmetice), articole de porţelan
pentru uz decorative, articole de sticlărie,
articole din sticlă pentru băuturi, bare pentru
prosoape, boluri, boluri de amestecat, boluri
de sticlă, boluri din plastic (vase), boluri
pentru bomboane, boluri pentru decoraţiuni
florale, boluri pentru dulciuri (zaharicale),
boluri pentru flori, boluri pentru servit,
bomboniere, borcane, borcane din sticlă,
borcane din sticlă pentru depozitare, borcane
din sticlă pentru păstrarea alimentelor,
borcane pentru uz casnic, borcane (suporturi)
pentru lumânări, recipiente pentru bucătărie,
ustensile de bucătărie, vase pentru bucătărie,
căni, căni confecţionate din ceramic, căni
confecţionate din porţelan, căni din sticlă,
carafe, carafe de vin, castroane, ceşti şi căni,
coşuri pentru hârtii, coşuri pentru pâine,
coşuri pentru plante, dispozitive pentru săpun
lichid, distribuitoare de săpun, distribuitoare
de şerveţele, distribuitoare de serveţele pentru
uz casnic, farfurii, farfurii din plastic, farfurii
din sticlă, forme de bucătărie, forme de copt,
31

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 19.10.2016

26 Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut şi articole decorative din materiale
textile (pasmanterie), fructe, flori şi legume
artificiale.
27 Covoare, carpete şi preşuri, decoraţiuni de
perete şi tavan (nu din material textil), tapet
(cu excepţia celui din din material textil).
28 Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, seturi de jucării, jucării, jocuri,
articole de joacă şi articole pentru petrecere,
ornamente pentru pomul de Crăciun,
ornamente pentru petrecere şi pomi de
Crăciun artificiali, ornamente pentru pomul de
Crăciun (cu excepţia articolelor de iluminat şi
a dulciurilor), ornamente muzicale pentru
pomul de Crăciun, ornamente pentru suportul
pomului de Crăciun.
35 Gestionare şi consultanţă comercială în
materie de activităţi de marketing, consultanţă
în marketing, marketing de produse, servicii
de promovare comercială, servicii de
promovare şi publicitate, servicii publicitare şi
de promovare, promovare de produse şi
servicii pentru terţi, publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genţi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vesela, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amanuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu

ghivece de sticlă, inele pentru prosoape, inele
pentru şerveţele, infuzoare de ceai, linguri
pentru gătit şi servit, material pentru curăţare,
oale de gătit, oliviere, ornamente din cristal,
ornamente din sticlă, pahare cu picior, pahare
de bere, pahare de cocktail, pahare de coniac,
pahare de lichior, pahare de rachiu, pahare de
vin, pahare de whisky, pahare (veselă de
băut), pămătufuri de praf, pămătufuri pentru
mobile, pămătufuri pentru pudrat, perii,
platouri (veselă), pulverizatoare de parfum,
savoniere, servicii de cafea (veselă), servicii
de ceai (veselă), seturi de condiment, sfeşnice,
shakere, statui, figurine, plăci şi obiecte de
artă din materiale ca porţelan, teracotă sau
sticlă, supiere, suporturi de pahare, suporturi
de lumânări din sticlă, suporturi de cuţite
pentru masă, tăvi de servit, tăvi de tacâmuri,
tăvi de uz casnic, tăvi pentru servit masa, tăvi
şi forme de copt, termosuri, tigăi, tocatoare,
ustensile cosmetice şi de toaletă şi articole de
baie, vase de bucătărie, vaze, veselă, articole
de bucătărie şi recipient.
24 Draperii textile, lambrechine (draperii),
baldachine (draperii textile), draperii (perdele
groase), perdele şi draperii confecţionate,
draperii din plastic gata confecţionate, draperii
din materiale textile gata confecţionate,
şnururi din materiale textile pentru draperii,
perdele şi draperii confecţionate din materiale
textile, perdele şi draperii de interior şi
exterior, drapaj sub formă de draperii
confecţionate din materiale textile, ambalaje
din material textil pentru cadouri, articole de
menaj din materiale textile, articole de menaj
textile (lenjerie de masă), aşternuturi de pat
(lenjerie), cuverturi, cuverturi de masă,
cuverturi de pat, cuverturi din materiale
textile, cuverturi matlasate, decoraţiuni de
perete din material textil, feţe de masă, huse
(lenjerii) şi paturi pentru pat, huse pentru
mobile, prosoape.
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amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de produse de înfrumuseţare,
produse de toaletă, publicitate; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; 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;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.
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(210) M 2016 07048
(151) 19/10/2016
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(SOCIAL-LIBERAL), Str. Laguna
Albastră nr. 56, Jud. Ilfov, ,
CORBEANCA ROMANIA
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(540)

PPU (social-liberal)
(591) Culori revendicate:albastru, negu
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;
030324; 260415; 260418; 270501;
270511;
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poşete mici (genţi de mână), poşete,
portmonee şi portofele, poşetuţe, rucsacuri,
rucsacuri de zi, rucsacuri mici, serviete,
serviete (articole din piele), serviete din
imitaţie de piele, serviete din piele, serviete
diplomat, serviete (marochinărie), serviete
pentru bărbaţi, serviete şi genţi diplomat,
umbrele, umbrele de ploaie, umbrele de soare,
umbrele şi parasolare, umbrele pentru copii.
25 Îmbrăcăminte, brâuri (îmbrăcăminte),
şorturi, gabardine, fulare, glugi (articole
pentru acoperirea capului), manşoane,
tricoturi, îmbrăcăminte impermeabilă, blănuri,
jerseuri, corsete, jachete, îmbrăcăminte ţesută,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
denim, văluri, şepci (articole pentru acoperirea
capului), viziere, pălării pentru petreceri,
bentiţe cu protecţii pentru urechi,
combinezoare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste-pantalon, fuste mini, fuste de golf, fuste
de tenis, pantaloni, pantaloni mulaţi, pantaloni
colanţi, pantaloni lungi, pantaloni cargo,
pantaloni pentru copii, pantaloni de trening,
pantaloni de jogging, pantaloni din piele,
pantaloni de antrenament, pantaloni de ploaie,
pantaloni de drumeţie, pantaloni de corp,
pantaloni de pijama, pantaloni de ocazie,
pantaloni bufanţi scurţi, pantaloni de golf,
pantaloni de zapadă, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi,
cămăşi, cămăşi din tricot, cămăşi stil sport,
cămăşi pentru costum, cămăşi de costum,
cămăşi cu nasturi, cămăşi cu mâneca lungă,
cămăşi cu mâneca scurtă, rochii şi cămăşi de
damă pentru plajă, cămăşi cu guler fără
nasturi, sarafane (rochii), rochii drepte, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, jachete,
jachete sport, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete reflectorizante (îmbrăcăminte),
jachete groase, jachete, jachete cămaşă,
jachete din tricot, jachete din denim, jachete
de trening, jachete de stradă, jachete pentru

(210) M 2016 07046
(151) 19/10/2016
(732) B R A N D S
M A K E R
INTERNATIONAL S.R.L., Intrarea
Odobeşti nr. 4, bl. V10, parter, camera
1 din ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)
MELI MELO FASHION
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Casete din piele sau din piele artificială,
casete din piele sau înlocuitor pentru accesorii
de frumuseţe, cufere şi geamantane, curele de
umăr, curele de umăr din piele, curele din
imitaţie de piele, curele din piele, curele din
piele (şelărie), cutii din piele sau înlocuitor de
machiaj (fară conţinut), genţi, genţi cu rotile,
genţi cu structură moale, genţi casual, genţi de
lucru, genţi de mână, genţi de mână pentru
bărbaţi, genţi de mână (poşete), genţi de
pânză, genţi de plajă, genţi de seară, genţi de
stradă, genţi de umăr, genţi de umăr pentru
copii, genţi din imitaţie de piele, genţi din
pânză, genţi din piele, genţi pentru şcolari,
genţi servietă, genţi şi portofele din piele,
gentuţe cosmetice, ghiozdane, ghiozdane
şcolare, mini-rucsacuri, portcarduri
(marochinărie), portchei, portofele, portofele
cu compartimente pentru carduri, portofele,
inclusiv portcarduri, portofele pentru carduri,
posete, poşete de damă, poşete de mână,
poşete de seară, poşete din imitaţie de piele,
poşete din piele, poşete din zale împletite,
poşete la modă, poşete mici de purtat sub braţ,
34
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femei, jachete din polar, jachete pentru
bărbaţi, jachete matlasate (articole
vestimentare), jachete cu doua feţe, paltoane,
fulare, eşarfe pentru gât, pălării, căciuli
tricotate, căciuli cu ciucuri, căciuli tip cagulă,
şepci şi căciuli pentru sport, eşarfe, eşarfe
pentru cap, cizme, cizme şi ghete, cizme cu
şireturi, cizme de iarnă, cizme de ploaie,
pantofi fără şireturi. pantofi din piele.
35 Servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, publicitate; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou.

dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, mâncaruri preparate pe baza de carne,
mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în
principal din peşte, mâncăruri gătite şi
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri pe bază de peşte, mâncăruri
preparate care conţin (în principal) ouă, paste
de carne, paste de peşte şi fructe de mare,
produse lactate şi înlocuitori, produse din
carne preparate, uleiuri şi grăsimi.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă, amestecuri de cafea,
amestecuri de esenţe de cafea şi extracte de
cafea, amestecuri de ceai, amestecuri pentru
prăjituri, amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, arome
alimentare, arome pentru băuturi, arome din
ceai, arome pentru prăjituri, băuturi din cafea,
biscuiţi, bomboane, cafea, ceaiuri, cacao şi
înlocuitori ai acestora, ceai, cereale, ciocolată,
ciocolată caldă, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), deserturi reci, dulciuri, gheaţă,
îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, ketchup,
mirodenii, napolitane (alimente), plăcinte,
prăjituri, produse de brutărie, produse de
cofetărie, ciocolată şi deserturi, produse de
patisserie, sandvişuri, seminţe procesate,
amidon şi produsele acestora, preparate coapte
şi drojdie, sare, mirodenii, arome şi
condiment, tarte, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci şi umpluturi, produse apicole
(miere, propolis pentru alimentaţie umană).
32 Apă minerală, apă plată, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
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(210) M 2016 07047
(151) 19/10/2016
(732) B R A N D S
M A K E R
INTERNATIONAL S.R.L., Intrarea
Odobeşti nr. 4, bl. V10, parter, camera
1 din ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)
MELI MELO CAFE
(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, brânzeturi, chipsuri, deserturi din
iaurt, deserturi pe bază de fructe, deserturi pe
bază de lapte, deserturi preparate din produse
lactate, fructe, ciuperci şi legume prelucrate
(inclusiv nuci şi leguminoase), gemuri, jeleuri,
35
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carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
îngheţate, băuturi nealcoolice, bere, limonade,
şerbeturi din fructe (băuturi), siropuri de
fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe,
siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, sucuri, sucuri
carbogazoase, vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi aperitiv, băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi aperitive
pe bază de vin, băuturi spirtoase şi lichioruri,
cocteiluri, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, lichioruri, vin, vinuri
spumante, vinuri spumante naturale, vişinată,
votcă, whisky.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de
consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurant, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de

băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu cafea.
43 Servicii oferite de baruri, cazare temporară,
catering, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de alimente şi
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
şi băuturi pentru oaspeti în restaurant,
restaurante (servirea mesei), prepararea
alimentelor (alimentaţie publică), prepararea
mâncării (alimentaţie publică), servicii de bar
cu servire de vin, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de
catering, servicii de club pentru furnizare de
mâncare şi băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de preparare a
alimentelor, sevicii de baruri care servesc
bere, snack-baruri, servire de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri.

˜˜˜˜˜˜˜
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