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Cereri M|rci publicate in data de 07/11/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 07301 31/10/2016 AQUASHIELD S.R.L. AQUA SHIELD

2 M 2016 07326 29/10/2016 TINTARCU RALUCA-CRISTINA buoni e bravi PIZZERIE

3 M 2016 07327 30/10/2016 S.C. BIOCLINICA S.A. BIOCLINICA ANALIZE
MEDICALE

4 M 2016 07328 30/10/2016 POP CRISTIAN-LUDOVIC DEVORA Ultra Premium Pet
Food

5 M 2016 07329 31/10/2016 S.C. SIVECO ROMANIA S.A. INOVAGRIA

6 M 2016 07330 31/10/2016 PERFECTION LETHER ART
S.R.L.

Perfection Leather Art
www.perfectionleatherart.ro

7 M 2016 07331 31/10/2016 S.C. CHOCOLADA ADRIDEN
S.R.L.

CHOCOLADA

8 M 2016 07332 31/10/2016 S.C. ADLER TRAILER S.R.L. ADLER TRAILER

9 M 2016 07333 31/10/2016 S.C. ACONITUM S.R.L. FARMACIA ROZ

10 M 2016 07334 31/10/2016 S.C. AXA VIP PROTECT S.R.L. PROTECT AXA VIP

11 M 2016 07335 31/10/2016 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. LADYFERRO

12 M 2016 07336 31/10/2016 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. CARDIOFERRO

13 M 2016 07337 31/10/2016 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. GASTROFERRO

14 M 2016 07338 31/10/2016 FRAMEWORKS S.R.L. rota

15 M 2016 07339 31/10/2016 BOERU OCTAVIAN ALEXANDRU ARTMINDS

16 M 2016 07340 31/10/2016 ODS TOTAL SECURITY S.R.L. ODS TOTAL SECURITY

17 M 2016 07341 31/10/2016 DESPINA MIHAI
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

S44 Studio 44
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18 M 2016 07342 31/10/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

B|nuÛ BCR

19 M 2016 07343 31/10/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

aBCRelu'financiar

20 M 2016 07344 31/10/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

Bancademia BCR

21 M 2016 07345 31/10/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

Pastila de Bani BCR

22 M 2016 07346 31/10/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

Centrul de Dialog Financiar BCR

23 M 2016 07347 31/10/2016 BANCA COMERCIALA ROMANA
S.A.

FaceBank BCR

24 M 2016 07348 31/10/2016 BANCA COMERCIAL{ ROMÂN{
S.A.

Flex-ability BCR

25 M 2016 07350 31/10/2016 OPREA BOGDAN-TEODOR CLUB HAOS

26 M 2016 07351 31/10/2016 BUSINESS PARTNER S.R.L. BUSINESS PARTNER

27 M 2016 07353 31/10/2016 S.C. ACONITUM S.R.L. FARMACIA ROZ

28 M 2016 07354 31/10/2016 S.C. METROLOGIA S.A. My Friend Snacks

29 M 2016 07355 31/10/2016 S.C. METROLOGIA S.A. MALITA MY FRIEND

30 M 2016 07356 31/10/2016 S.C. METROLOGIA S.A. MY FRIEND Croissant

31 M 2016 07357 31/10/2016 TOFAN VLAD ALEXANDRU
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL{

BMAN

32 M 2016 07358 31/10/2016 BUSINESS PARTNER S.R.L. NIC cel MIC

33 M 2016 07359 31/10/2016 S.C. SBV CONSULT S.R.L. SOCIETY RESOURCE

34 M 2016 07360 31/10/2016 S.C. GLOBAL WATER & AGRO
BUSINESS S.R.L.

FERMA BOIEREASC{

35 M 2016 07361 31/10/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. SLABOFICAT

36 M 2016 07362 31/10/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. FICATSLIMIN

37 M 2016 07363 31/10/2016 GARLEANU DELIA focus on you, be dynamic!
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38 M 2016 07364 31/10/2016 S.C. SEVERINEÔTI VITICOLA
S.R.L.

Fream|t

39 M 2016 07365 31/10/2016 B&C EXCLUSIVE S.R.L. MAKE-UP STORE
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(210) M 2016 07326
(151) 29/10/2016
(732) TINTARCU RALUCA-CRISTINA,

Piaţa C.A. Rosetti nr. 3, et. 5, ap. 14,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

buoni e bravi PIZZERIE
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07328
(151) 30/10/2016
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

DEVORA Ultra Premium Pet Food
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270511; 270524;  

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

31 Mâncare pentru animale; obiecte
comestibile de mestecat şi de ros pentru
animale; băuturi pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07327
(151) 30/10/2016
(732) S.C. BIOCLINICA S.A., Bdul Cetăţii

nr. 53B, judeţul Timiş, 300358,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BIOCLINICA ANALIZE MEDICALE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270315;

270501; 290104;  

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

3 Produse cosmetice.
42 Analize chimice; cercetare biologică;
cercetare biologică, cercetare clinică şi
cercetare medicală; cercetare biochimică;
servicii de cercetare; cercetare în domeniul
bacteriologiei; cercetare de produse noi;
cercetare şi testare bacteriologică; servicii de
cercetare ştiinţifică; cercetare şi analiză
ştiinţifică; cercetare şi analiză biochimică;
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cercetare şi analiză biologică; dezvoltare de
calculatoare; proiectare de calculatoare;
control de calitate şi testare; servicii de
laboratoare medicale; servicii în domeniul
chimiei; consultanţă în domeniul chimiei;
cercetare ştiinţifică referitoare la chimie;
cercetare în laborator în domeniul chimiei;
servicii de cercetare şi dezvoltare în domeniul
chimiei; cercetare ştiintifică referitoare la
biologie; analize biologice; analize
bacteriologice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
animale; servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură; servicii de analize medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07301
(151) 31/10/2016
(732) AQUASHIELD S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 5, parter, jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

AQUA SHIELD

 
(531) Clasificare Viena:241501; 261325;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,

fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie; produse chimice ce intră în
compoziţia produselor pentru prevenirea
coroziunii şi a deteriorării metalului; produse
chimice ce intra în compozitia produselor
pentru prevenirea coroziunii, deteriorării şi
protecţiei la mizerie a pielii, a produselor /
materialelor textile, a vopselei auto, a
suprafeţelor de sticlă, a suprafeţelor de sticlă
vitrată, elementelor de zidărie exterioară şi
interioară, a geamurilor de telefoane, a
ecranelor tv, monitoarelor de pc, a
monitoarelor de laptop; produse chimice ce
intră în compoziţia lacurilor anticorzive
transparente ori colorate; substanţe chimice
anti-mătuire pentru ferestre; alcool etoxilati
(polimeri); fluoropolimeri; cuaternara;
compuşi de amoniu; isopropanol; apă
deionizată; alifatice; polidimetilsiloxan,
cristalin de siliciu; coloidal sio2; polisiloxanii
funcţionale; aditivi de dispersie; acid citric
pentru uz industrial; etanol; alcool;
isopropanol, amfore de siliciu; substanţe
agenţi de lipire; produse hidrofobe; produse
anti-pete; preparate anti-ploaie pe bază de
substanţe chimice pentru a fi aplicate pe
parbrize; învelişuri protectoare impermeabile
(produse chimice); compoziţii chimice de
acoperire (care nu sunt vopsele) pentru
protecţie împotriva efectelor apei; agenţi de
protecţie a ţesăturilor; preparate chimie pentru
protejarea ţesăturilor; agenţi chimici pentru
impregnarea materialelor textile, blănurilor,
pieilor, materialelor neţesute şi ţesăturilor;
produse chimice pentru impermeabilizarea
pielii; produse chimice pentru întreţinerea
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încălţămintei din piele (altele decât cremă de
ghete); aditivi pentru beton; aditivi chimici
pentru grăsimi; produse chimice destinate
dezinfectării şi protecţiei microbiene.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti; produse nanotehnologice
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
metalului; produse nanotehnologice pentru
prevenirea coroziunii, deteriorării si protecţiei
la mizerie a pielii, a produselor / materialelor
textile, a vopselei auto, a suprafeţelor de
sticlă, a suprafeţelor de sticlă vitrată,
elementelor de zidărie exterioară şi interioară,
a geamurilor de telefoane, a ecranelor tv,
monitoarelor de PC, a monitoarelor de laptop;
lacuri nanotehnologice anticorzive transprente
ori colorate; substanţe de protecţie contra
ruginii şi contra deteriorării lemnului; straturi
de protecţie pentru aplicare în formă lichidă
pe metale; produse de conservare pe bază de
apă; pigmenţi pentru straturi de protecţie;
produse pentru protecţia metalelor; învelişuri
de protecţie pentru piatră împotriva apei
(vopsele sau uleiuri); straturi de protecţie
pentru suprafeţe metalice; produse
anticorozive.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi; preparate pentru curăţarea şi
lustruirea pielii şi încălţămintei; preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; substanţe pentru îndepărtarea
petelor; agenţi pentru îndepărtarea petelor.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale

plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice; vopsele şi lacuri izolante. folii
anti-orbire pentru geamuri; folii auto; folii de
metal pentru izolare; furtunuri de apă;
furtunuri din material textil; substanţe pentru
izolarea clădirilor contra umidităţii, ţesături
izolatoare; pâslă de izolare; mănuşi izolatoare;
materiale izolatoare; uleiuri izolatoare;
vopsele izolatoare; hârtie izolatoare; tencuială
izolatoare; materiale refractare izolatoare;
bandă izolatoare; email izolator; inele de
cauciuc; presgarnituri; inele rezistente la apă;
cauciuc lichid; material din cauciuc pentru
reşaparea pneurilor; cauciuc, brut sau
semi-fabricat; manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor; soluţii
din cauciuc; opritoare din cauciuc; cauciuc
sintetic; perdele de siguranţă din azbest;
compuşi de etanşare pentru îmbinări;
garnituri; benzi autoadezive, altele decât
pentru papetărie, uz medical sau casnic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
publicitate; publicitate prin poştă; actualizarea
materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; informaţii comerciale şi consiliere
pentru clienţi (firmă pentru consilierea
consumatorilor); analiza preţului de achiziţie;
răspunderea la telefon pentru abonaţii
indisponibili; evaluări ale afacerilor;
intermedierea abonamentelor de ziar;
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii;
managementul afacerilor pentru artişti;
asistenţă în managementul afacerilor; licitaţii;
auditare; asistenţă de management comercial
şi industrial; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail; servicii de
comparaţie a preţurilor; compilarea
informaţiibr în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; compilarea
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informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate;consultanţă profesională în
afaceri; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori
(consiliere consumatori); analiza preţului;
intermedieri, căutări de date în fişiere de
computer; demonstraţii cu produse; publicitate
prin corespondenţă directă; distribuirea
materialelor publicitare; distribuirea de
eşantioane; reproducerea documentelor;
prognoze economice; experţi în eficienţă;
agenţii de locuri de muncă; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de prezentări de modă
în scop promoţional; management
computerizat al fişierelor; cercetare de
marketing; modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări; servicii de culegere
a ştirilor; intermediereaabonamentelor de ziar;
închirieri de echipamente şi aparatură de
birou; publicitate online pe o reţea de
computere; sondaje de opinie; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; publicitate în aer
liber; servicii de externalize (asistenţă de
afaceri); consuItanţă  în domeniul
managementului personalului; recrutarea
personalului; producţia de clipuri
publicitare;relaţii publice; publicarea textelor
publicitare; agenţii de publicitate; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitar, publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare; publicitate radio;
publicitate televizată; 
40 Prelucrarea materialelor; vopsirea
blănurilor; ignifugarea ţesăturilor; lustruirea
blănurilor; tratarea blănurilor anti-molii;
satinarea blănurilor; galvanizare; tratarea
precontractantă a ţesăturilor; tratarea
ţesăturilor; impermeabilizarea ţesăturilor;

modificarea articolelor de îmbrăcăminte;
servicii pentru separarea culorilor; arămărie;
tratarea anti-rupere a articolelor vestimentare;
tratarea metalului; impermezbilizarea pielii şi
a materialelor textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07339
(151) 31/10/2016
(732) B O E R U  O C T A V I A N

ALEXANDRU, Str. Baba Novac, nr.
8, bl. T1, sc. D, ap. 73, et. 3, sector 3,
031628, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTMINDS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07340
(151) 31/10/2016
(732) ODS TOTAL SECURITY S.R.L.,

Str. George Coşbuc, nr. 9, Jud. Sibiu,
Comuna Şelimbăr, , SAT ŞELIMBĂR
ROMANIA 

(540)

ODS TOTAL SECURITY

(591) Culori revendicate:gri, albastru, alb
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 (531) Clasificare Viena:160104; 160115;
240101; 270501; 290113;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor: consultanţă în
materie de securitate, gărzi de noapte,
inspecţii la bagaje pentru securitate, pază de
corp, gărzi de corp, inspectarea fabricilor
pentru securitate, servicii pentru paza casei,
monitorizarea alarmelor de securitate şi
antiefracţie, consultanţă de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07341
(151) 31/10/2016
(732) D E S P I N A  M I H A I

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. George
Călinescu, nr. 44, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S44 Studio 44
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;

270711; 270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07342
(151) 31/10/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bănuţ BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07357
(151) 31/10/2016
(732) TOFAN VLAD ALEXANDRU

Î N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALĂ, Str. Călăraşi nr. 5,
judeţul Vaslui, , HUŞI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

BMAN

(531) Clasificare Viena:170202; 260516;
270501;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
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articole pentru acoperirea capului (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 07343
(151) 31/10/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

aBCRelu'financiar

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07344
(151) 31/10/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bancademia BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07358
(151) 31/10/2016
(732) BUSINESS PARTNER S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 95, bl. TD 11, ap.
12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NIC cel MIC

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(Pantone 485C), verde (Pantone
376C), portocaliu (Pantone 021C),
galben (Pantone 3945C)
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  (531) Clasificare Viena:020501; 020523;
260118; 270501; 270503; 290115;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07359
(151) 31/10/2016
(732) S.C. SBV CONSULT S.R.L., Str.

Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 365,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SOCIETY RESOURCE

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;

270501; 290112;  

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

16 Echipament pentru educaţie/învăţământ
(papetărie); cărţi educative; materiale
educative tipărite; enciclopedii; reviste
ştiinţifice; reviste generaliste; cărţi
documentare; cărţi educative.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; administrarea afacerilor furnizate
on-line sau prin internet; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
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comod; servici i  de informare a
consumatorilor; servicii de magazin de
vânzare cu amănuntul on-line prin oferirea de
materiale educative; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative;
administrarea afacerilor prin furnizare de
informaţii prin intermediul site-ului on-line în
domeniul cunoştinţelor generale şi
enciclopedic; administrarea afacerilor prin
furnizarea cunoştinţelor enciclopedice
generale către terţe părţi.
41 Furnizarea de publicaţii on-line sub formă
de enciclopedii şi articole de enciclopedie;
oferirea de formare în utilizarea de software şi
produse multimedia, precum şi în editarea şi
colaborarea pe articole; servicii educaţionale,
şi anume, conferinţe, ateliere şi seminarii cu
privire la administrarea unui proiect de
enciclopedie şi utilizarea şi administrarea
intrărilor de articole enciclopedie; furnizarea
de informaţii cu privire la evenimente
educaţionale sau de divertisment; publicarea
de cărţi; organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe şi convenţii în domeniul
software-ului şi de produs multimedia şi
utilizarea în editarea şi colaborarea pe
articole; servicii educaţionale, şi anume
organizarea şi conducerea de conferinţe
educative; efectuarea de cursuri, seminarii,
conferinţe, ateliere şi evenimente culturale de
formare organizarea comunităţii; organizarea
şi conducerea de colocvii educaţionale,
conferinţe, convenţii şi seminarii; publicarea
de cărţi şi reviste; servicii de editare
electronică, şi anume publicarea de cărţi,
periodice şi texte on-line; furnizarea de text,
imagini, imagini în mişcare, imagini
audio-vizuale, citate, ştiri, prin intermediul
internetului; furnizarea de informaţii în
domeniul cunoaşterii enciclopedice, citate,
ştiri, definiţii, imagini, imagini în mişcare,
opere audiovizuale prin internet; furnizarea de

publicaţii on-line sub formă de enciclopedii şi
articole de enciclopedie; furnizarea de
formare, şi anume, cursuri şi seminarii în
utilizarea de software şi produse multimedia,
precum şi în editarea şi colaborarea pe
articole; servicii educaţionale, şi anume,
conferinţe, ateliere şi seminarii cu privire la
administrarea unui proiect de enciclopedie şi
utilizarea şi administrarea intrărilor de articole
enciclopedie; furnizarea de informaţii cu
privire la evenimente educaţionale sau de
divertisment; organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe şi convenţii în domeniul
software şi multimedia utilizarea produsului şi
în editarea şi colaborarea pe articole.
42 Furnizarea unei tehnologii pentru site-uri
web ce permite utilizatorilor de internet să
creeze, adnoteze, publice: citate, ştiri,
definiţii, imagini, imagini în mişcare şi
imagini audiovizuale; servicii informatice, şi
anume, menţinerea unui site web pentru terţi
care conţin informaţii şi link-uri referitoare la
alte resurse on-line pentru cunoştinţe
enciclopedice, citate, ştiri, definiţii, imagini,
imagini în mişcare, imagini audio-vizuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07345
(151) 31/10/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pastila de Bani BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07360
(151) 31/10/2016
(732) S.C. GLOBAL WATER & AGRO

BUSINESS S.R.L., Str. Steluţei nr.
4-6, corp C2, et. 1, camera 1, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERMA BOIEREASCĂ

(591) Culori revendicate:negru, crem

  
(531) Clasificare Viena:020104; 050520;

050522; 260118; 270501; 270522;
290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07361
(151) 31/10/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

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

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SLABOFICAT

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
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ortopedice; material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07362
(151) 31/10/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

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

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

FICATSLIMIN

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,

medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07363
(151) 31/10/2016
(732) GARLEANU DELIA, Aleea

Politehnicii nr. 6, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap.
5, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

focus on you, be dynamic!

(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
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 07346
(151) 31/10/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Centrul de Dialog Financiar BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07364
(151) 31/10/2016
(732) S.C. SEVERINEŞTI VITICOLA

S.R.L., Str. Principală nr. 293, judeţul
Mehedinţi, , CORCOVA ROMANIA

(540)

Freamăt

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07365
(151) 31/10/2016
(732) B&C EXCLUSIVE S.R.L., Piaţa 1

Mai nr. 1-2, Jud. Cluj, 400058, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

MAKE-UP STORE

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

3 Parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07347
(151) 31/10/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FaceBank BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07329
(151) 31/10/2016
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INOVAGRIA

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

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050314;

260103; 260207; 290114;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare (automate
de vânzare). 
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,

echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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
(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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
38 Telecomunicaţii (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectareşi
dezvoltarea hardware şi software (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07331
(151) 31/10/2016
(732) S.C. CHOCOLADA ADRIDEN

S.R.L., Str. Avram Iancu nr. 66A,
Jude ţul Braşov, ,  SĂCELE
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

CHOCOLADA

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07330
(151) 31/10/2016
(732) PERFECTION LETHER ART

S.R.L., Aleea Castanului nr. 6, sc. 2,
ap. 6, Judeţul Bistriţa-Năsăud, 425100,
BECLEAN ROMANIA 

(540)

Perfection Leather Art
www.perfectionleatherart.ro

 
(531) Clasificare Viena:060104; 261113;

261325; 270501; 270521;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07332
(151) 31/10/2016
(732) S.C. ADLER TRAILER S.R.L., Str.

Aristide Demetriade nr. 1-3, borou 47,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

ADLER TRAILER

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

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

261325; 270501; 270508; 270519;
270522; 290114;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07333
(151) 31/10/2016
(732) S.C. ACONITUM S.R.L., Str.

Măslinului nr. 28, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

FARMACIA ROZ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07334
(151) 31/10/2016
(732) S.C. AXA VIP PROTECT S.R.L.,

Str. Ocna Sibiului nr. 50-58, et. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PROTECT AXA VIP

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:240113; 270501;

290113;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în

această clasă conform clasificării de la Nisa).
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07335
(151) 31/10/2016
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr.16, bl.648, sc.B, et.2,
ap.11, judeţ Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

LADYFERRO

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07336
(151) 31/10/2016
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr.16, bl.648, sc.B, et.2,
ap.11, judeţ Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

CARDIOFERRO

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07337
(151) 31/10/2016
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr.16, bl.648, sc.B, et.2,
ap.11, judeţ Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

GASTROFERRO

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale pentru pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07338
(151) 31/10/2016
(732) FRAMEWORKS S.R.L., Str. Valea

Cascadelor, Nr. 21, Et. 1, Dep.3,
camera 16, Sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

rota

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07348
(151) 31/10/2016
(732) B A N C A  C O M E R C I A L Ă

ROMÂNĂ S.A., B-dul Regina
Elisabeta nr. 5, Sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Flex-ability BCR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07350
(151) 31/10/2016
(732) OPREA BOGDAN-TEODOR, Str.

Calnic nr. 43, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLUB HAOS

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270509; 270524; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07351
(151) 31/10/2016
(732) BUSINESS PARTNER S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 95, bl. TD 11, ap.
12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUSINESS PARTNER

(591) Culori revendicate:orange (pantone
021C)

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020508;

020523; 260121; 270501; 270506;
290101;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07353
(151) 31/10/2016
(732) S.C. ACONITUM S.R.L., Str.

Măslinului nr. 28, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

FARMACIA ROZ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07354
(151) 31/10/2016
(732) S.C. METROLOGIA S.A., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 11C, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

My Friend Snacks

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

  
(531) Clasificare Viena:011511; 110318;

270501; 270503; 290115;  

(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, seminţe preparate de floarea
soarelui şi dovleac, alune, fistic, migdale, supe
instant, cipsuri de cartofi, snack-foods pe bază
de fructe, legume, brânză, carne şi alune.
30 Croissant, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori
de cafea; orez; făină şi preparate din cereale;
pâine, produse depatiserie şi cofetărie; gheaţă;
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
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sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă; alimente de origine
vegetală preparate în vederea consumului sau
a conservării, ca şi aditivi pentru ameliorarea
gustului alimentelor; băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată; cereale preparate pentru
consumul uman; produse zaharoase; produse
din cacao şi produse din ciocolată; batoane cu
cacao, batoane cu ciocolată, batoane cu
caramel, batoane glazurate, batoane cu fistic,
batoane cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi,
chec, napolitane, bomboane, biscuiţi,
fursecuri, paste, cipsuri de cereale,
snack-foods pe bază de făină, grâu, porumb,
ovăz.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07355
(151) 31/10/2016
(732) S.C. METROLOGIA S.A., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 11C, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MALITA MY FRIEND

(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, seminţe preparate de floarea
soarelui şi dovleac, alune, fistic, migdale, supe
instant, cipsuri de cartofi, snack-foods pe bază
de fructe, legume, brânză, carne şi alune.
30 Croissant, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori
de cafea; orez; făină şi preparate din cereale;
pâine, produse de patiserie şi cofetărie;

gheaţă; zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă; alimente de origine
vegetală preparate în vederea consumului sau
a conservării, ca şi aditivi pentru ameliorarea
gustului alimentelor; băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată; cereale preparate pentru
consumul uman; produse zaharoase; produse
din cacao şi produse din ciocolată; batoane cu
cacao, batoane cu ciocolată, batoane cu
caramel, batoane glazurate, batoane cu fistic,
batoane cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi,
chec, napolitane, bomboane, biscuiţi,
fursecuri, paste, cipsuri de cereale,
snack-foods pe bază de făină, grâu, porumb,
ovăz.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07356
(151) 31/10/2016
(732) S.C. METROLOGIA S.A., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 11C, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MY FRIEND Croissant

(591) Culori revendicate:roşu, alb, maro,
bej, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:030519; 030524;

080108; 250119; 270501; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Croissant, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori
de cafea; orez; făină şi preparate din cereale;
pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
gheaţă; zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare; muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente; gheaţă; alimente de origine
vegetală preparate în vederea consumului sau
a conservării, ca şi aditivi pentru ameliorarea
gustului alimentelor; băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată; cereale preparate pentru
consumul uman; produse zaharoase; produse
din cacao şi produse din ciocolată; batoane cu

cacao, batoane cu ciocolată, batoane cu
caramel, batoane glazurate, batoane cu fistic,
batoane cu alune şi nuga, batoane din biscuiţi,
chec, napolitane, bomboane, biscuiţi,
fursecuri, paste, cipsuri de cereale,
snack-foods pe bază de făină, grâu, porumb,
ovăz.

˜˜˜˜˜˜˜


