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Cereri Mărci publicate în 02.02.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07469 04/01/2016 GUDYNN OLGA FLORENTINA MUCUS

2 M 2015 07470 04/01/2016 GUDYNN OLGA FLORENTINA DOAMNA CEAPĂ

3 M 2016 00450 26/01/2016 MATACHESCU ANTON LUCIAN Soleil Kids

4 M 2016 00451 26/01/2016 S.C. ANIONCARE S.R.L. Inovaţie pentru sănătatea ta

5 M 2016 00453 26/01/2016 S.C. IZOPOINT S.R.L. ozone3

6 M 2016 00455 26/01/2016 S.C. MOTENASU PROJECT
S.R.L.

YUKI JAPANESE HOME DINING

7 M 2016 00456 26/01/2016 S.C. CAMAD FLOVORS S.R.L. SENTIA - AROMA CARE SE
SIMTE

8 M 2016 00457 26/01/2016 S.C. ARES GROUP S.R.L. Newsletter RSAA AASR
Newsletter

9 M 2016 00458 26/01/2016 S.C. CAMAD FLOVORS S.R.L. SENTIA

10 M 2016 00459 26/01/2016 DODAN IOANA FAB SQUAD

11 M 2016 00460 26/01/2016 POP LENUTA POP

12 M 2016 00461 26/01/2016 LOWENDAL DANILA ARIADNA
RUXANDRA

MANASIA

13 M 2016 00462 26/01/2016 AGRIUM INC. CULTIVATING EXCELLENCE

14 M 2016 00463 26/01/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L. FERTICOVER OPTIL

15 M 2016 00464 26/01/2016 S.C. AGRICOVER S.R.L. FERTICOVER NITRON

16 M 2016 00465 26/01/2016 S.C. ENTERPRISE CONCEPT
S.R.L.

ENTERPRISE CONCEPT the
logistics of leadership

17 M 2016 00466 26/01/2016 S.C. FASHION PHILOSOPHY
S.R.L.

FASHION PHILOSOPHY
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18 M 2016 00467 26/01/2016 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. Star XXL CHEESE

19 M 2016 00468 26/01/2016 S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Librex

20 M 2016 00469 26/01/2016 TANASESCU ALEXANDRU VLAD

21 M 2016 00471 26/01/2016 S.C. HEXIT S.R.L. HEXIT

22 M 2016 00472 26/01/2016 Lidl Stiftung & Co. KG COMPETIŢIA

23 M 2016 00473 26/01/2016 Henkel AG & Co. KGaA COLOUR CATCHER
CAPTATOR DE CULOARE

24 M 2016 00474 26/01/2016 Unilever N.V. gustul copilăriei vafă

25 M 2016 00475 26/01/2016 CABINET DE AVOCATURA
IULIAN IONDA SERBANESCU

MASTER ADVANTAGE

26 M 2016 00476 26/01/2016 Unilever N.V. Napoca

27 M 2016 00477 26/01/2016 Unilever N.V. HYDROFILM

28 M 2016 00478 26/01/2016 S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L. Star XXL PEANUT GUST
INTENS PUFULETE IMENS

29 M 2016 00480 26/01/2016 CANCIU EMIL-ALEXANDRU rubico playing with innovation

30 M 2016 00481 26/01/2016 S.C. INOW S.R.L. inow

31 M 2016 00482 26/01/2016 S.C. STALLONE SECURITY
CENTER S.R.L.

Stallone Security center paza
protecţie siguranţă

32 M 2016 00483 26/01/2016 S.C. NEWTON ADVERTISING
S.R.L.

PORTA DESIGN

33 M 2016 00484 26/01/2016 GRECU DUMITRU NATURALIAS HEALTH CENTER

34 M 2016 00485 26/01/2016 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. GOLDLION Industrial Line
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(210) M 2015 07469
(151) 04/01/2016
(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,

Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

MUCUS

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;

040521; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07470
(151) 04/01/2016
(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,

Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

DOAMNA CEAPĂ

(591) Culori revendicate:roşu, roz,
portocaliu, maro, galben, verde, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:040501; 040511;
050906; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00456
(151) 26/01/2016
(732) S.C. CAMAD FLOVORS S.R.L.,

B-dul aviatorilor nr. 41, parter, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Stefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

SENTIA - AROMA CARE SE SIMTE

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

3 Arome alimentare preparate din uleiuri
esenţiale; arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale).
30 Arome şi condimente; arome obţinute din
fructe; extracte utilizate ca arome (nu uleiuri
esenţiale); arome folosite pentru prepararea de
îngheţată (altele decât esenţele eterice sau

uleiuri esenţiale); arome pe bază de ciocolată;
extracte de malţ utilizate ca arome; arome sub
formă de sosuri concentrate; arome sub formă
de sosuri deshidratate; arome de fructe, altele
decât uleiurile esenţiale; arome de migdale,
altele decât uleiurile esenţiale; arome de
lamâie, altele decât uleiurile esenţiale;
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
alimente; extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente; vanilie (arome); arome de
cafea; arome pentru îngheţată şi produse din
îngheţată, altele decât uleiurile esenţiale;
arome pentru băuturi, altele decât uleiurile
esenţiale; arome pentru prăjituri,altele decât
uleiurile esenţiale; extracte utilizate ca arome
(nu uleiuri esenţiale); arome alimentare (altele
decât uleiurile esenţiale); ingrediente sub
formă de arome cu excepţia celor de uz
nutritiv; îngheţate cu arome; dulciuri
(nemedicinale) care conţin arome de ierburi;
îngheţată comestibilă şi produse din îngheţată;
gheaţă.
35 Servicii de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul de arome, îngheţată, maşini şi
utilaje pentru prepararea îngheţatei; vânzare
online cu ridicata şi cu amănuntul de arome,
maşini şi utilaje pentru prepararea îngheţatei;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îngheţata. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00457
(151) 26/01/2016
(732) S.C. ARES GROUP S.R.L., Str.

Vatra Luminoasă nr. 2-24, bl. D6, sc.
2, ap. 54, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Newsletter RSAA AASR Newsletter

  
(531) Clasificare Viena:010115; 010315;

011108; 030701; 030716; 030724;
090110; 230101; 230125; 240901;
240903; 260317; 270501; 270508;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00458
(151) 26/01/2016
(732) S.C. CAMAD FLOVORS S.R.L.,

B-dul aviatorilor nr. 41, parter, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Stefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

SENTIA

  
(531) Clasificare Viena:011509; 251203;

260118; 260124;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Arome alimentare preparate din uleiuri
esenţiale; arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale); arome pentru prăjituri (uleiuri
esenţiale).
30 Arome şi condimente; arome obţinute din
fructe; extracte utilizate ca arome (nu uleiuri
esenţiale); arome folosite pentru prepararea de
îngheţată (altele decât esenţele eterice sau
uleiuri esenţiale); arome pe bază de ciocolată;
extracte de malţ utilizate ca arome; arome sub
formă de sosuri concentrate; arome sub formă
de sosuri deshidratate; arome de fructe, altele
decât uleiurile esenţiale; arome de migdale,
altele decât uleiurile esenţiale; arome de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 26.01.2016

6

lamâie, altele decât uleiurile esenţiale;
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
alimente; extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente; vanilie (arome); arome de
cafea; arome pentru îngheţată şi produse din
îngheţată, altele decât uleiurile esenţiale;
arome pentru băuturi, altele decât uleiurile
esenţiale; arome pentru prăjituri,altele decât
uleiurile esenţiale; extracte utilizate ca arome
(nu uleiuri esenţiale); arome alimentare (altele
decât uleiurile esenţiale); ingrediente sub
formă de arome cu excepţia celor de uz
nutritiv; îngheţate cu arome; dulciuri
(nemedicinale) care conţin arome de ierburi;
îngheţată comestibilă şi produse din îngheţată;
gheaţă.
35 Servicii de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul de arome, îngheţată, maşini şi
utilaje pentru prepararea îngheţatei; vânzare
online cu ridicata şi cu amănuntul de arome,
maşini şi utilaje pentru prepararea îngheţatei;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îngheţata. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00459
(151) 26/01/2016
(732) DODAN IOANA, Str. Avram Iancu

nr. 24, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

FAB SQUAD

  

(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 00460
(151) 26/01/2016
(732) POP LENUTA, Str. Rămurele nr. 13,

ap. 1, judeţul Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

POP

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:090110; 270501;

270508; 270510; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00461
(151) 26/01/2016
(732) LOWENDAL DANILA ARIADNA

RUXANDRA, Aleea Alexandru nr.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MANASIA

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie; curele;
poşete.
20 Mobilier şi mobilier din lemn, oglinzi,
rame; produse din lemn (neincluse în alte
clase), plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os
de balenă, scoici, sidef, spumă demare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu

excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; ceramică pentru uz casnic; vase din
ceramică; sticlă emailată; figurine (statuete)
din porţelan, ceramică sau sticlă; produse de
olărit.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; mănuşi
(îmbrăcăminte).
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Restaurante şi cazare temporară; bistro;
servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00462
(151) 26/01/2016
(732) AGRIUM INC., 13131 Lake Fraser

Drive S.E., Calgary, T2J 7E8,
ALBERTA CANADA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CULTIVATING EXCELLENCE

(300) Prioritate invocată:
 1,739,268/28/07/2015/CA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de caritate, anume organizarea şi
coordonare de programe de voluntariat şi
proiecte de servicii comunitare pentru
comunităţile globale şi locale, respectiv,
oferire de asistenţă în exploatarea sau
conducerea unei întreprinderi; servicii
caritabile, anume coordonarea obţinerii şi
distribuirii fertilizatorilor de la instalaţii de
producţie pentru parteneri ce susţin proiecte
care vizează sustenabilitate economică,
socială, şi a mediului înconjurător pentru
comunităţi globale şi locale.
36 Acordarea de asistenţă caritabilă pentru
comunităţile globale şi locale prin furnizarea
de donaţii financiare pentru susţinerea
parteneriatelor şi programelor în domeniile
sustenabilităţii economice, sociale şi a
mediului înconjurător.
39 Transport şi distribuţie de fertilizatori
pentru produse de bază.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00463
(151) 26/01/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

FERTICOVER OPTIL

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

1 Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte,
regulatori de creştere.
7 Maşini şi utilaje pentru prelevarea probelor
de sol şi plante. 
9 Aparate pentru analize (altele decât pentru
uz medical), truse chimice pentru analize de
sol şi plante.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializarea
produselor agricole şi a celor fitosanitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
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proprii şi ale unor terţi prin diferite forme de
comerţ permiţând consumatorilor să le aleagă,
să le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii,
saloane, prezentări de firme şi produse;
editează publicaţii de informare şi reclamă,
prospecte, pliante şi alte materiale cu caracter
tehnic şi comercial; consultanţă privind
managementul fermei şi a societăţilor
comerciale din domeniul agricol; consilierea
agenţilor economici în realizarea activităţilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
42 Analize chimice; servicii de consultanţă
tehnologică; servicii de testare a produselor. 
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00464
(151) 26/01/2016
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

FERTICOVER NITRON

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

1 Produse chimice pentru agricultură,
horticultură şi silvicultură; îngrăşăminte,
regulatori de creştere.
7 Maşini şi utilaje pentru prelevarea probelor
de sol şi plante.
9 Aparate pentru analize (altele decât pentru
uz medical), truse chimice pentru analize de
sol şi plante.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializarea
produselor agricole şi a celor fitosanitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
proprii şi ale unor terţi prin diferite forme de
comert permiţând consumatorilor să le aleagă,
să le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
on-line; organizarea de târguri şi expoziţii,
saloane, prezentări de firme şi produse;
editează publicaţii de informare şi reclamă,
prospecte, pliante şi alte materiale cu caracter
tehnic şi comercial; consultanţă privind
managementul fermei şi a societăţilor
comerciale din domeniul agricol; consilierea
agenţilor economici în realizarea activităţilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane.
42 Analize chimice; servicii de consultanţă
tehnologică; servicii de testare a produselor.
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44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00465
(151) 26/01/2016
(732) S.C. ENTERPRISE CONCEPT

S.R.L., Str. Aviator Traian Vasile nr.
58, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRI A LĂ  " C L A U D I U
FERARU" ,  STR.  TEODOR
ŞTEFĂNESCU NR.8, ET.2, AP.4,
S E C T O R  3  B U C U R EŞT I ,
ROMÂNIA

(540)

ENTERPRISE CONCEPT the logistics of
leadership

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

  
(531) Clasificare Viena:241725; 250125;

261325; 270508; 270509; 270510;
290115;  

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

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 magnetica, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00466
(151) 26/01/2016
(732) S.C. FASHION PHILOSOPHY

S.R.L., Str. Paralutelor nr. 13, bl. P46,
sc. 1, et.1, ap. 4, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FASHION PHILOSOPHY

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270517;  

(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 00467
(151) 26/01/2016
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Secţiunea 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Star XXL CHEESE

(591) Culori revendicate:albastru, gri, roşu,
galben, alb, negru, ocru

  
(531) Clasificare Viena:080725; 090110;

190303; 190305; 270501; 270502;
270503; 270508; 270517; 290115;  

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

30 Gustări gata preparate care conţin în
principal grăunţe, porumb, cereale, alte
produse vegetale sau combinaţii ale acestora,
inclusiv cipsuri de porumb, cipsuri de tortilla,
cipsuri de pită, cipsuri de orez, prăjiturele cu
orez, biscuiţi din orez, biscuiţi, covrigei,
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pufuleţi, floricele de porumb, alune
caramelizate şi floricele de porumb
caramelizate, batoane (cuprinse în această
clasă); toate cele menţionate anterior
exceptând pizza.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00468
(151) 26/01/2016
(732) S.C. SEDCOM LIBRIS S.A., Şos.

Moara de Foc nr. 4, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

Librex

(591) Culori revendicate:negru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:020914; 200702;

261112; 270302; 270501; 270502;
270508; 290112;  

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

35 Organizare de târguri de carte.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00469
(151) 26/01/2016
(732) TANASESCU ALEXANDRU

VLAD, Str. Rahova nr. 24, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu închis,
negru

  
(531) Clasificare Viena:241515; 241521;

260405; 261121; 261125; 261325;
290112;  

) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; managementul fişierelor
computerizate; publicarea textelor publicitare;
publicitate; agenţii de publicitate; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de
materiale publicitare; scrierea textelor
publicitare; intermedierea serviciilor de
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telecomunicaţii; închirierea spaţiilor
publicitare; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii online de
prelucare a datelor; promovare online de
reţele informatizate şi pagini web; promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online; publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii; servicii de
informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare;
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet; publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00450
(151) 26/01/2016
(732) MATACHESCU ANTON LUCIAN,

Str. Mihail Eminescu nr. 45, jud. Ilfov,
, MĂGURELE ROMANIA 

(540)

Soleil Kids

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00451
(151) 26/01/2016
(732) S.C. ANIONCARE S.R.L., Str.

Doina nr. 9, Corp A, camera 3, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Inovaţie pentru sănătatea ta

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

5 Produse sanitare de uz medical, suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00453
(151) 26/01/2016
(732) S.C. IZOPOINT S.R.L., Sat Vad,

j u d .  N e a m ţ ,  ,  C O M U N A
DRAGOMIREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ozone3
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(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:270505; 270508;

270509; 270515; 270517; 270711;
290112;  

(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 00455
(151) 26/01/2016
(732) S.C. MOTENASU PROJECT

S.R.L., Str. Puţul lui Zamfir nr. 5,
sect. 1, 011681, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

YUKI JAPANESE HOME DINING

(531) Clasificare Viena:050313; 050520;
051101; 261325; 270508; 270509;
270510;  

(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; alimente preparate din peşte,
în special katsoubushi (mâncare japoneză);
dashi (supă chinezească); tofu; murături, în
special asazuke (murături japoneze).
30 Ceai, preparate din cereale, patiserie şi
cofetărie, sosuri, condimente; sosuri pentru
salate, în special wafu (sos japonez); budinci,
în special nameraka (budincă japoneză), cu
arome, în special guro goma, matcha, vanilie;
alimente făinoase, în special tăiţei udon şi
tempura; sosuri, în special sos de soia; sushi;
ceai (din plante chinezeşti), în special sencha,
genmaicha, sobacha, houjicha, matcha (pentru
ceaiuri nu de uz medical).
43 Restaurante, servicii de bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00471
(151) 26/01/2016
(732) S.C. HEXIT S.R.L., Str. Foişorului

nr. 13, Clădirea F8C, sc. 2, et. 8, ap.
193, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

(540)

HEXIT
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(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:241521; 270501;

270502; 270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00472
(151) 26/01/2016
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1, 74172, Neckarsulm
GERMANIA 

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

(540)

COMPETIŢIA

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

(531) Clasificare Viena:190725; 190802;
190825; 261113; 270501; 270502;
270508; 290115;  

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

21 Sticle, în special sticle PET.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul cu privire
la produse alimentare, băuturi şi produse
vândute în ambalaje reutilizabile.
40 Reciclare; reciclarea sticlelor; acceptarea şi
luarea înapoi (colectarea) a ambalajelor goale
de orice fel (empties), în particular ambalaje,
sticle şi recipiente goale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00473
(151) 26/01/2016
(732) Henkel AG & Co. KGaA,

Henke l s t rasse  67 ,  40589 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

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

(540)

COLOUR CATCHER CAPTATOR DE
CULOARE

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roşu, portocaliu,
galben, verde, violet, gri, argintiu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:011501; 260116;

260118; 261325; 270501; 270502;
270508; 290115;  

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

1 Produs chimice cu scop industrial sub
formă de balsamuri pentru rufe pentru
spălat.
3 Cearceafuri plic, folii, foi, lavete neţesute,
din celuloză sintetică, tratate şi impregnate
cu substanţe pentru spălare şi curăţare;

balsamuri pentru rufe pentru spălat, agenţi de
înmuiere, agenţi de îndepărtare a murdăriei şi
a vopselei; înălbitori şi alte substanţe pentru
spălare; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive. 
21 Cearceafuri, folii, foi, lavete de celuloză
sintetice (incluse în această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00474
(151) 26/01/2016
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013, AL

Rotterdam NETHERLANDS 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

gustul copilăriei vafă

(591) Culori revendicate:galben, purpuriu
  
(531) Clasificare Viena:040505; 270302;

270501; 270502; 270508; 270510;
290112;  

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

30 Îngheţate; îngheţate de fructe pe bază de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
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din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices); produse de cofetărie
congelate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00475
(151) 26/01/2016
(732) CABINET DE AVOCATURA

IULIAN IONDA SERBANESCU,
Str. Vasile Lascăr nr. 48-50, ap. 31,
sector 2, 020503, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MASTER ADVANTAGE

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

36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00476
(151) 26/01/2016
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013,

AL Rotterdam NETHERLANDS 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

Napoca

(591) Culori revendicate:alb, roz, purpuriu
  
(531) Clasificare Viena:020901; 080301;

250119; 260418; 270502; 270508;
290113;  

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

30 Îngheţate; îngheţate de fructe pe bază de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices); produse de cofetărie
congelate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00477
(151) 26/01/2016
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013, AL

Rotterdam NETHERLANDS 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

HYDROFILM

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

3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru spălat; preparate de condiţionare a
ţesăturilor; înălbitori; preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive;
preparate pentru spălarea vaselor; săpunuri;
produse pentru spălarea mâinilor; materiale
impregnate cu preparate şi substanţe pentru
curăţare şi lustruire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00478
(151) 26/01/2016
(732) S.C. STAR FOODS E.M. S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 391, et. 4,
Sec ţ iunea 2,  sector 4,  ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Star XXL PEANUT GUST INTENS
PUFULETE IMENS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben,
ocru, maro, negru, gri, bej

  
(531) Clasificare Viena:080725; 090110;

190303; 190305; 270501; 270502;
270503; 270508; 270517; 290115; 

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

30 Gustări gata preparate care conţin în
principal grăunţe, porumb, cereale, alte
produse vegetale sau combinaţii ale
acestora, inclusiv cipsuri de porumb, cipsuri
de tortilla, cipsuri de pită, cipsuri de orez,

prăjiturele cu orez, biscuiţi din orez, biscuiţi,
covrigei, pufuleţi, floricele de porumb, alune
caramelizate şi floricele de porumb
caramelizate, batoane (cuprinse în această
clasă); toate cele menţionate anterior
exceptând pizza.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00480
(151) 26/01/2016
(732) CANCIU EMIL-ALEXANDRU, Str.

Mierlei nr. 18, bl. C24, sc. A, ap. 20,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

rubico playing with innovation

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:241725; 260105;

260116; 260207; 261325; 270508;
270510; 290101;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00481
(151) 26/01/2016
(732) S.C. INOW S.R.L., Bd. Iuliu

Maniu nr. 138-142, et. 1, cam. 21,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

inow

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

270509; 270510; 270524; 290113; 

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

9 Dispozitive electronice mobile;
calculatoare; calculatoare portabile; piese de
schimb şi accesorii pentru dispozitive
electronice mobile; dispozitive electronice
periferice pentru dispozitive electronice
mobile.
35 Servicii de vânzare; publicitate,
promovare şi marketing în legatură cu
dispozitive electronice mobile, calculatoare,
calculatoare portabile; magazine de
prezentare şi de vânzare a dispozitivelor

electronice mobile, calculatoarelor,
calculatoarelor portabile şi a perifericelor
pentru acestea, a pieselor de schimb sau
accesoriilor pentru dispozitive electronice
mobile, calculatoare şi calculatoare portabile.
37 Servicii de reparaţii pentru dispozitive
electronice mobile, calculatoare, calculatoare
portabile şi a echipamentelor periferice pentru
acestea; servicii de montare de piese de
schimb şi accesorii pentru dispozitivele
electronice mobile, calculatoare, calculatoare
portabile şi a echipamentelor periferice pentru
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00482
(151) 26/01/2016
(732) S.C. STALLONE SECURITY

CENTER S.R.L., Str. Spicului nr.
31A, judeţul Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(540)

Stallone Security center paza protecţie
siguranţă
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(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:250119; 270509;

270510; 270511; 290113;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00483
(151) 26/01/2016
(732) S.C. NEWTON ADVERTISING

S.R.L., Str. Alexandru Lăpuşneanu
nr. 76, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PORTA DESIGN

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:070301; 260105;

261125; 270501; 270502; 270508;
290112;  

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

6 Uşi metalice; mânere metalice pentru uşi;
uşi metalice basculante; uşi metalice
blindate; uşi metalice antifoc; uşi din
aluminiu; uşi glisante metalice; feronerie

pentru uşi; încuietori pentru uşi metalice;
zăvoare (metalice) pentru uşi; uşi metalice de
siguranţă; uşi izolante din metal; tocuri
metalice pentru uşi; rame de uşi (metalice);
cadre metalice pentru uşi; uşi metalice pentru
clădiri; zăvoare de uşi metalice; uşi
rezidenţiale din aluminiu; unităţi de uşi
metalice; uşi metalice de garaj; uşi de garaj
metalice; uşi de incendiu metalice; uşi
metalice de incendiu; uşi metalice pentru
interioare; uşi rotative din metal; uşi rulante
din metal; uşi exterioare din metal; balamale
metalice pentru uşi; tăblii metalice pentru uşi;
uşi blindate din metal; cadre metalice pentru
uşi; role pentru uşi glisante; încuietori
metalice pentru uşi; mânere trăgătoare
metalice pentru uşi; uşi glisante metalice
pentru clădiri; cadre de uşi (din metal); uşi şi
ferestre din metal; cadre metalice pentru uşi
glisante; amortizoare din metal pentru uşi;
balamale din metal pentru uşi şi ferestre;
mânere de uşi din metale comune; uşi din
metal rezistente la foc; uşi din aluminiu pentru
curţi interioare; dispozitive de închidere
pentru uşi metalice; dispozitive de închidere
pentru uşi (neelectrice); accesorii din metal
pentru mânere de uşi.
19 Uşi nemetalice; uşi din lemn; uşi ignifuge
nemetalice; uşi rotative nemetalice; uşi din
vinil; uşi din sticlă; uşi batante nemetalice; uşi
(nemetalice) pentru garaje; uşi nemetalice de
siguranţă; uşi de incendiu nemetalice; uşi
glisante din vinil; panouri de uşi nemetalice;
rame de uşi (nemetalice); panouri din sticlă
pentru uşi; tocuri din lemn pentru uşi; uşi
nemetalice transparente pentru clădiri; uşi
basculante nemetalice pentru clădiri; uşi
izolante din materiale nemetalice; cadre
(nemetalice) pentru uşi vitrate; uşi glisante, nu
din metal; uşi confecţionate din lemn pentru
clădiri; uşi confecţionate din plastic pentru
clădiri; uşi confecţionate din sticlă pentru
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clădiri; uşi spre curtea interioară (cadre
nemetalice); uşi rulante nemetalice cu
proprietăţi izolante; uşi transparente din
sticlă pentru clădiri; uşi, porţi, ferestre şi
cadre nemetalice pentru ferestre.
37 Instalare de uşi; instalare de accesorii de
uşi; instalare de uşi şi ferestre; instalarea de
uşi şi ferestre; instalare de dispozitive pentru
deschiderea uşilor; instalare de dispozitive
pentru închiderea uşilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00484
(151) 26/01/2016
(732) GRECU DUMITRU, Str. Oituz nr.

5, judeţul Argeş, , CURTEA DE
ARGES ROMANIA 

(740) KEYPI -  AGENŢ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc.
C, ap. 91, parter, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NATURALIAS HEALTH CENTER

  
(531) Clasificare Viena:010105; 050105;

050116; 250113; 251225; 260409;
260512; 260516; 260518; 261325;
270508; 270511;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
serviciile cuprinse în clasele 41 şi 44, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă;
administrarea afacerilor în sistem de franciză;
asistenţă comercială privind sistemul de
franciză; consiliere în afaceri privind
francizarea.
41 Servicii ale cluburilor de sănătate;
organizarea şi susţinerea de conferinţe şi
seminarii, în domeniul sănătăţii; educaţie şi
cursuri de instruire privind sănătatea. 
42 Creare şi menţinere site web propriu.
44 Servicii oferite în cadrul unei clinici de
sănătate, club, sanatoriu sau centru de
sănătate; servicii de staţiuni balneare pentru
sănătate; servicii de asistenţă tehnică medicală
în domeniul sănătăţii; studii de evaluare a
riscului privind starea de sănătate; informare,
consiliere şi consultanţă profesională în
domeniul sănătăţii şi frumuseţii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00485
(151) 26/01/2016
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, sc. A, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

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

(540)

GOLDLION Industrial Line

(591) Culori revendicate:verde închis, alb

 (531) Clasificare Viena:030101; 030117;
251203; 270508; 270509; 270510;
290112;  

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

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; discuri pentru şlefuire
(componente de maşini).

˜˜˜˜˜˜˜



NOT{

Conform adresei nr. 216656 din 29.12.2015 prin care solicitantul a cerut o
modificare nesemnificativ| a m|rcii pentru depozitele M2015/07469 Õi M 2015/07470,
cereile de marc| publicate în data de 18/11/2015 se scot de la publicare, acestea fiind
publicate cu data de depozit 04.01.2016, conform public|rii cererilor de pe site-ul OSIM
din data de 02.02.2016.




