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1

Cereri M|rci publicate în data de 15/09/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

05589
08/09/2014 S.C. EDU TRAINING S.R.L. Raftul cu jocuri

2 M 2014
06104

08/09/2014 S.C. CIVIS PREST S.R.L. CIVIS PREST ERTEKBECSLES
EVALUARE

3 M 2014
06132

06/09/2014 S.C. FOOD LAND GALACTIC
S.R.L.

Le Chocolatier

4 M 2014
06133

08/09/2014 NEOFIT DANIEL SORIN Nen'tu Ticu,Ûi-a pregatit micu!ca
acasa pe gratar, pe jar de lemn si
carbune, fara aer impachetat, fript
bine si fierbinte si de toti infulecat

5 M 2014
06134

08/09/2014 S.C. CARANDA BATERII S.R.L. CARANDA MAGIC TRUCK SMF

6 M 2014
06135

08/09/2014 S.C. CARANDA BATERII S.R.L. CARANDA SUPER HEAVY DUTY

7 M 2014
06136

08/09/2014 S.C. CARANDA BATERII S.R.L. EXTRA POWER CARANDA
SUPREMA

8 M 2014
06137

08/09/2014 S.C. DEMIRTAS METAL S.R.L. DK DEMIRTAÔ METAL

9 M 2014
06138

08/09/2014 MORAR ANDREI Trupa Romantic Band

10 M 2014
06140

08/09/2014 P DUSSMANN SECURITY
SERV.SRL

P.Dussmann Security Serv

11 M 2014
06141

08/09/2014 S.C. GECOVAL S.R.L. PIXI

12 M 2014
06142

08/09/2014 S.C. EUROMOBILA PROD
S.R.L.

MONZA

13 M 2014
06143

08/09/2014 DOBRE DANIEL IONICA Întrecerea Osp|tarilor - Course des
Garcons de Cafe

14 M 2014
06146

08/09/2014 S.C. ENDER INSTAL S.R.L. Ender Instal

15 M 2014
06147

08/09/2014 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. bebelu

16 M 2014
06148

08/09/2014 TANASE ADRIAN OVIDIU IQPUZZLE

17 M 2014
06149

08/09/2014 GEORGIA CALIN STEFAN PFA The Intercultural Group
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

18 M 2014
06150

08/09/2014 SOCIETATEA ROMÂN{ DE
TELEVIZIUNE

Dup| 25 de ani

19 M 2014
06151

08/09/2014 ZAHARIA CLAUDIU ION PARK LAKE RESIDENCE

20 M 2014
06152

08/09/2014 GELTEC PTE, LTD. LIVUP

21 M 2014
06153

08/09/2014 GELTEC PTE, LTD. + P PRESCRIPTIVES

22 M 2014
06154

08/09/2014 DONGGUAN DINGKU SCIENCE
TECHNOLOGY CO., LTD.

i like

23 M 2014
06155

08/09/2014 MANEA CLAUDIU CRISTIAN ENTROPICS

24 M 2014
06156

08/09/2014 CIUREA MARIUS 4X4 TOURS EXPLORE YOUR
NATURE

25 M 2014
06157

08/09/2014 KARRIMI MOHAMAD - ALI BLU MARKET

26 M 2014
06158

08/09/2014 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

Degasil. Scap| de balonare Õi
flatulenÛ|!
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(210) M 2014 05589
(151) 08/09/2014
(732) S.C. EDU TRAINING S.R.L., Str.

Valea Oltului nr. 141, cam. 5, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Raftul cu jocuri

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, verde, maro, mov

 (531) Clasificare Viena:261113; 270113;
270511; 290115;  

(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 2014 06132
(151) 06/09/2014
(732) S.C. FOOD LAND GALACTIC

S.R.L., Str. Câmpului nr. 1, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

(540)

Le Chocolatier
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06104
(151) 08/09/2014
(732) S.C. CIVIS PREST S.R.L., Str.

Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Harghita,
, MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

CIVIS PREST ERTEKBECSLES
EVALUARE

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:160317; 200507;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii de analiză, cercetare industrială,
evaluare, estimare, cercetări şi rapoarte a
serviciilor de analiză şi evaluare în domeniul
tehnic.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06150
(151) 08/09/2014
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

După 25 de ani

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06151
(151) 08/09/2014
(732) ZAHARIA CLAUDIU ION, B-dul

Unirii nr. 61, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PARK LAKE RESIDENCE

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:050106; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06133
(151) 08/09/2014
(732) NEOFIT DANIEL SORIN, Aleea

Egretei nr. 11, bl. D1, sc. 1, ap. 64,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 1 4 4 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Nen'tu Ticu,ţi-a pregatit micu!ca acasa pe
gratar, pe jar de lemn si carbune, fara aer
impachetat, fript bine si fierbinte si de toti
infulecat

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

  
(531) Clasificare Viena:020111; 061907;

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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06134
(151) 08/09/2014
(732) S.C. CARANDA BATERII S.R.L.,

Calea Grivitei nr. 180, et. 3, sector 1,
010751, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CARANDA MAGIC TRUCK SMF

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
acumulatoare electrice pentru vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06152
(151) 08/09/2014
(732) GELTEC PTE, LTD., 30 Cecil Street

# 10-05,, 049712, PRUDENTIAL
TOWER SINGAPORE 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

LIVUP

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

5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare, suplimente dietetice, suplimente
alimentare pentru uz medical, suplimente

alimentare de sănătate făcute în principal din
minerale, suplimente alimentare de sănătate
făcute în principal din vitamine, suplimente
alimentare de sănătate făcute în principal din
combinaţii de minerale şi vitamine, alimente
pentru uz medical şi clinic, suplimente
dietetice pentru uz medical, medicamente
pentru uz uman, extracte vgetale şi compuşi
vegetali destinaţi utilizării ca suplimente
dietetice, extracte vgetale şi compuşi vegetali
pentru uz medical, suplimente pe bază de
plante sub formă de pastille, suplimente pe
bază de plante sub formă de pulbere, ginseng
pentru uz medical, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide, extracte pe bază de plante pentru uz
medical, plante medicinale, preparaţii
veterinare şi sanitare, alimente pentru copii
sugari, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06135
(151) 08/09/2014
(732) S.C. CARANDA BATERII S.R.L.,

Calea Grivitei nr. 180, et. 3, sector 1,
010751, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CARANDA SUPER HEAVY DUTY

(591) Culori revendicate:galben, vişiniu, gri,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
acumulatoare electrice pentru vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06153
(151) 08/09/2014
(732) GELTEC PTE, LTD., 30 Cecil Street

# 10-05,, 049712, PRUDENTIAL
TOWER SINGAPORE 

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 94, etaj 1,
judeţ Braşov BRAŞOV

(540)

+ P PRESCRIPTIVES
  
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare, suplimente dietetice, suplimente
alimentare pentru uz medical, suplimente
alimentare de sănătate făcute în principal din
minerale, suplimente alimentare de sănătate
făcute în principal din vitamine, suplimente
alimentare de sănătate făcute în principal din
combinaţii de minerale şi vitamine, alimente
pentru uz medical şi clinic, suplimente
dietetice pentru uz medical, medicamente
pentru uz uman, extracte vegetale şi compuşi
vegetali destinaţi utilizării ca suplimente
dietetice, extracte vegetale şi compuşi vegetali
pentru uz medical, suplimente pe bază de
plante sub formă de pastille, suplimente pe
bază de plante sub formă de pulbere, ginseng
pentru uz medical, preparate pentru

distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide, extracte pe bază de plante pentru uz
medical, plante medicinale, preparaţii
veterinare şi sanitare, alimente pentru copii
sugari, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06136
(151) 08/09/2014
(732) S.C. CARANDA BATERII S.R.L.,

Calea Grivitei nr. 180, et. 3, sector 1,
010751, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EXTRA POWER CARANDA SUPREMA

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
acumulatoare electrice pentru vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06137
(151) 08/09/2014
(732) S.C. DEMIRTAS METAL S.R.L.,

Şos Alexandriei nr. 300, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DK DEMIRTAŞ METAL
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
 (531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a profilelor de aluminiu (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06154
(151) 08/09/2014
(732) DONGGUAN DINGKU SCIENCE

TECHNOLOGY CO., LTD., Room
nr. 201, 2nd Floor, A109 Pedestrian
S t r e e t ,  X i n g y i  R o a d ,
Wusha,Dongguan, Guangdong,, ,
CHANG'AN TOWN CHINA 

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

(540)

i like
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Dispozitive periferice pentru computer;
programe pentru computer (software
descărcabil); memorii flash USB; laptopuri;
aparate de înregistrare a timpului; aparate de
fototelegrafie; agende electronice; aviziere
electronice; smartphone-uri; aparate de
navigaţie prin satelit; cordoane pentru
telefonul mobil; genţi adaptate pentru
laptop-uri; playere media portabile; căşti
intraauriculare; căşti audio; difuzoare;
dulapuri pentru boxe; aparate foto
(fotografie); aparate şi instrumente
topografice; materiale pentru reţele de
electricitate (cabluri, sârme); cabluri electrice;
circuite integrate; prize, fise şi alte elemente
de contact (racorduri electrice); racorduri
electrice; dispozitive de stabilizare a tensiunii;
dispozitive de protecţie la supratensiune;
alarme; dispozitive de protecţie pentru uzul
personal contra accidentelor; instalaţii de
prevenire a furturilor, electrice; ochelari de
soare; baterii electrice; acumulatori electrici;
încărcătoare pentru acumulatori; încărcătoare
pentru baterii electrice; desene animate;
computere tip tabletă; huse pentru telefoane
mobile; carcase pentru telefoane mobile; huse
şi genţi special adaptate pentru păstrarea sau
transportarea de telefoane mobile şi
echipamente de telefonie şi accesorii;
suporturi pentru smartphone-uri; huse de
protecţie şi carcase pentru computere tip
tabletă; echipamente audio pentru vehicule;
cabluri de electricitate; racorduri pentru liniile
electrice; conectori (electricitate); surse de
alimentare (de încărcare) mobile; căşti fără fir
pentru telefoane mobile şi computere tip
tabletă; dialer-e automate pentru telefoane;
dispozitive electronice digitale portabile în
formă de ceas de mână, bandă pentru
incheietura mâinii sau brăţară, capabile de a
furniza acces la internet şi pentru trimiterea şi
primirea de apeluri telefonice, mesaje
electronice şi mesaje; dispozitive electronice
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portabile, uşor de purtat, sub formă unui ceas
de mână, bandă pentru încheietura mâinii sau
brăţară, pentru recepţia de informaţii wireless,
depozitarea şi / sau transmiterea de date şi
mesaje şi pentru a ţine evidenţa sau
gestionarea informaţiilor cu caracter personal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06141
(151) 08/09/2014
(732) S.C. GECOVAL S.R.L., Str. Anton

Bacalbaşa, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. PIŢU AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr. 286, bl.
2, sc. C, ap. 83, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

PIXI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale 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, în special antigel şi lichid de frână.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire,în special
lichide pentru curăţarea parbrizului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele mai sus menţionate
pentru a permite clienţilor să le achiziţioneze
cât mai comod; comercializarea en-gros şi en
detail; servicii de import export, administraţie
comercială; lucrări de birou; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06138
(151) 08/09/2014
(732) M O R A R  A N D R E I ,  S t r .

Trandafirului, nr. 1, Sat Şcheia, Jud.
Suceava, , ŞCHEIA ROMANIA 

(540)

Trupa Romantic Band
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06142
(151) 08/09/2014
(732) S.C. EUROMOBILA PROD S.R.L.,

Str. Bucureşti Giurgiu nr. 1, judeţul
Giurgiu, , GIURGIU 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)

MONZA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilă; articole de mobilier.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06143
(151) 08/09/2014
(732) DOBRE DANIEL IONICA, Str.

Şerban Vodă nr. 43, bl. 2, sc. 4, et. 7,
ap. 121, sector 4, 040203,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Întrecerea Ospătarilor - Course des
Garcons de Cafe
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06155
(151) 08/09/2014
(732) MANEA CLAUDIU CRISTIAN,

Şos. Iancului nr. 27, bl. 105D, sc. A,
ap. 35, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ENTROPICS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06146
(151) 08/09/2014
(732) S.C. ENDER INSTAL S.R.L., Str.

Echinocţiului nr. 49, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Ender Instal
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en

detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse pentru instalaţii sanitare şi accesorii
pentru instalaţii; prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv în mediul on line şi prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate, promoţii pentru aceste
produse, inclusiv on line pe internet;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legatură cu acestea; activităţi de import export
cu produse de tipul celor sus menţionate;
lantţde magazine şi magazine on line
specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06147
(151) 08/09/2014
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et.
9, cam. 20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bebelu

(591) Culori revendicate:roz, mov,
portocaliu, galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) 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
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web, precum şi organizarea de
târguri, expoziţii şi seminarii cu scop
comercial şi publicitar).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi tv).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06140
(151) 08/09/2014
(732) P DUSSMANN SECURITY

SERV.SRL, Str. Chiscani nr. 25-27,
et.2, sector 1, *, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

P.Dussmann Security Serv
(591) Culori revendicate:alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

270524; 290112;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06148
(151) 08/09/2014
(732) TANASE ADRIAN OVIDIU, Str.

Calea Bucureşti nr. 8, bl. 15, etaj 4,
judeţul Prahova, 106100, SINAIA
ROMANIA 

(540)

IQPUZZLE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 06149
(151) 08/09/2014
(732) GEORGIA CALIN STEFAN PFA,

Str. 21 Decembrie nr. 93, ap. 35,
judeţul Cluj, 400124, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

The Intercultural Group

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06156
(151) 08/09/2014
(732) CIUREA MARIUS, Str. Ştefan

Burileanu nr. 9, bl. 20B, sc. A, et. 3,
ap. 14, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

4X4 TOURS EXPLORE YOUR
NATURE

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

030124; 270508; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; materiale
pentru artişti; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06157
(151) 08/09/2014
(732) KARRIMI MOHAMAD - ALI, Str.

Stânjeneilor nr. 1, bl. 54, sc. 2, et. 7,
ap. 101, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLU MARKET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Tacâmuri (cuţite, furculiţe şi linguri). 
16 Pungi de ambalaj din hârtie sau material
plastic; saci de gunoi din hârtie sau din
material plastic.
21 Pahare din plastic sau din hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06158
(151) 08/09/2014
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Degasil. Scapă de balonare şi flatulenţă!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebelusi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
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dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.

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

˜˜˜˜˜˜˜


