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Cereri Mărci publicate în 27.04.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 02630 18/04/2015 FANTANARU FLORENTINA Dincolo de aparente cu Florentina

Fantanaru

2 M 2015 02631 20/04/2015 S.C. HOSTING MEDIA S.R.L. web.ro your hosting provider

3 M 2015 02632 20/04/2015 S.C. MI AQUILA SECURITY S.R.L. Ml AQUILA SECURITY

4 M 2015 02633 20/04/2015 S.C. LICCO PROMPT 2000 S.R.L. LICCO PROMPT

5 M 2015 02634 20/04/2015 S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L. BUCURIA

6 M 2015 02635 20/04/2015 TIRCA SILVIU TRIOM

7 M 2015 02636 20/04/2015 ASOCIAŢIA EUROPA SOCIALĂ PROTRAIN construim cariere

8 M 2015 02637 20/04/2015 ASOCIAŢIA EUROPA SOCIALĂ TRAIN Events Life EVOLUTION

9 M 2015 02638 20/04/2015 S.C. PERPETUAL ICONS S.R.L. PERPETUAL ICONS

10 M 2015 02639 20/04/2015 S.C. ELIPSYS PRO S.R.L. CLASS TRAINING

11 M 2015 02641 20/04/2015 BUCUR CARMEN-ANCA EVSENSO-SENSING
WONDERFUL PLACES AND
THEIR EVENTS

12 M 2015 02642 20/04/2015 REZA POUR FARHAD TOJI HARMONY

13 M 2015 02643 20/04/2015 S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L. BUNETTO

14 M 2015 02644 20/04/2015 S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L. BUNELLO

15 M 2015 02645 20/04/2015 S.C. BELLAGIS DRL ECLIPSE

16 M 2015 02646 20/04/2015 S.C. FIDES EXPRESS S.R.L. Bere cu tâlc

17 M 2015 02647 20/04/2015 S.C. FIDES EXPRESS S.R.L. Tache
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2015 02648 20/04/2015 S.C. ECO TECH SERVICES
S.R.L.

NATURE SORB

19 M 2015 02649 20/04/2015 S.C. PRISMA SERV COMPANY
S.R.L.

PRISMA SERV COMPANY

20 M 2015 02650 20/04/2015 S.C. PRISMA SERV COMPANY
S.R.L.

PRISMA SERV

21 M 2015 02651 20/04/2015 S.C. WHITELAND BTL SERVICES
S.R.L.

imersia multichannel agency

22 M 2015 02652 20/04/2015 S.C. MENDOLA PRO S.R.L. Noble Home

23 M 2015 02653 20/04/2015 S.C. MENDOLA PRO S.R.L. Weltling CUTLERY

24 M 2015 02654 20/04/2015 S.C. MICUL LORD S.R.L. Kreative Kinder

25 M 2015 02655 20/04/2015 S.C. HR EDEN 2007 S.R.L. RESTAURANT PREGO MEREU
CEVA BUN

26 M 2015 02656 20/04/2015 S.C. ZAREA S.A. ZAREA AMAROL

27 M 2015 02657 20/04/2015 S.C. ZAREA S.A. ZAREA DOLCE CREMA

28 M 2015 02658 20/04/2015 S.C. ALERON TRAINING
CENTER S.R.L.

ALERON

29 M 2015 02659 20/04/2015 CORAL SECURITY SOLUTIONS
S.R.L.

CSS CORAL SECURITY
SOLUTIONS

30 M 2015 02660 20/04/2015 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. Zorex

31 M 2015 02661 20/04/2015 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. Papelino

32 M 2015 02662 20/04/2015 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. ALABALA

33 M 2015 02663 20/04/2015 SAMOILA ANDREI EstClinic

34 M 2015 02664 20/04/2015 PAVEL CATALIN RADU AVOCATPAVEL CHALLENGE,
INNOVATION, KNOWLEDGE

35 M 2015 02665 20/04/2015 UNGUREANU RALUCA BlinkMedia

36 M 2015 02666 20/04/2015 S.C. KAAS DEFENSE S.R.L. KAAS DEFENSE
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37 M 2015 02667 20/04/2015 S.C. F1 PRO PARTNER
ENGINEERING S.R.L.

Fshop1

38 M 2015 02668 20/04/2015 S.C. BICOR IMPEX S.R.L. WINE GIFT BOUTIQUE

39 M 2015 02669 20/04/2015 GLOBAL STAR TRADE S.R.L. INTEX INTERNATIONAL
EXPERTISE

40 M 2015 02670 20/04/2015 GLOBAL STAR TRADE S.R.L. CSB CIRCUIT SUPER BOOST
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(210) M 2015 02630
(151) 18/04/2015
(732) FANTANARU FLORENTINA,

Aleea Aviator Gh. Stalpeanu nr. 6, bl.
6, sc. A, et. 2, ap. 10, sector 1, 011482,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dincolo de aparente cu Florentina
Fantanaru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02655
(151) 20/04/2015
(732) S.C. HR EDEN 2007 S.R.L., B-dul

Republicii 162-164, Jud. Argeş,
110177, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANT PREGO MEREU CEVA
BUN

(591) Culori revendicate:galben, roşu închis,
alb

(531) Clasificare Viena:270502; 270511;
290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02647
(151) 20/04/2015
(732) S.C. FIDES EXPRESS S.R.L.,

Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.
4, camera C1, bl. A11, et. 2, ap. 16,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Tache
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(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02656
(151) 20/04/2015
(732) S.C. ZAREA S.A., Str. B-dul

Bucureştii Noi nr. 176, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ZAREA AMAROL

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02657
(151) 20/04/2015
(732) S.C. ZAREA S.A., Str. B-dul

Bucureştii Noi nr. 176, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ZAREA DOLCE CREMA

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02648
(151) 20/04/2015
(732) S.C. ECO TECH SERVICES

S.R.L., Bdul. Aurel Vlaicu nr. 125
(Lot 12, Biroul S7), Judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGE NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

NATURE SORB

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în
perioada 18-20.04.2015

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

1 Produse chimice pentru industriei, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
c o m p o z i ţ i i  p e n t r u  s t i n g e r e a
incendiilor;preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor; produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02631
(151) 20/04/2015
(732) S.C. HOSTING MEDIA S.R.L.,

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22, sc.
A, et. 4, ap. 23, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

web.ro your hosting provider

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
auriu

(531) Clasificare Viena:020116; 020124;
241508; 270508; 290113;  

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

38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a

programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02632
(151) 20/04/2015
(732) S.C. MI AQUILA SECURITY

S.R.L., Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc.
1, et. 1, ap. 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ml AQUILA SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260422;

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

clase:
37 Servicii de instalaţii (video).
38 Servicii de monitorizare a sistemului de
pază.
39 Servicii transport (bunuri şi valori).
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02633
(151) 20/04/2015
(732) S.C. LICCO PROMPT 2000 S.R.L.,

nr. 1001, judeţul Arad, , FELNAC
ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

LICCO PROMPT

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 294C), albastru deschis
(Pantone 299C)

(531) Clasificare Viena:260207; 270502;
270507; 290104;  

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

18 Umbrele, umbrele de soare şi toate
componentele acestora.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinşi în alte clase); materiale textile
fibroase brute; marchize şi acoperitoare
neadaptate.
24 Materiale textile pentru steaguri şi
banderole.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
umbrelelor de terasă, a corturilor, a

mobilierului de terasă, a suporţilor de umbrele
de terasă, amarchizelor, a steagurilor, a
părţilor de calotă la marchiză din material
textil şi a bannerelor la steaguri.
37 Reparaţii; servicii de curăţire pentru
umbrele de terasă, corturi, mobilier terasă;
servicii de instalare umbrele de terasă, corturi
şi mobilier terasă.
40 Servicii de imprimare şi cusut pentru calote
de umbrele, calote marchize şi bannere
steaguri.
42 Servicii de proiectare umbrele de terasă,
corturi, mobilier terasă, suporţi umbrele de
terasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02634
(151) 20/04/2015
(732) S.C. CRAMA CEPTURA S.R.L.,

Comuna Ceptura, Jud. Prahova, ,
CEPTURA DE JOS ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

BUCURIA

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

33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02635
(151) 20/04/2015
(732) TIRCA SILVIU, Aleea Cetăţuia nr. 4,

bl. M18, ap. 88, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIOM

(591) Culori revendicate:verde, verde închis
(531) Clasificare Viena:241713; 270508;

270510; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02636
(151) 20/04/2015
(732) ASOCIAŢIA EUROPA SOCIALĂ,

Str. Unirii bl. 52, sc. C, parter, ap. 1,
judeţul Dâmboviţa, , GĂEŞTI
ROMANIA 

(540)

PROTRAIN construim cariere
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02637
(151) 20/04/2015
(732) ASOCIAŢIA EUROPA SOCIALĂ,

Str. Unirii bl. 52, sc. C, parter, ap. 1,
judeţul Dâmboviţa, , GĂEŞTI
ROMANIA 

(540)

TRAIN Events Life EVOLUTION

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

(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
050520; 050521; 290114;  

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în
perioada 18-20.04.2015

sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02638
(151) 20/04/2015
(732) S.C. PERPETUAL ICONS S.R.L.,

Str. Govorei nr. 8, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

PERPETUAL ICONS

(591) Culori revendicate:magenta, alb
(531) Clasificare Viena:090107; 090108;

250125; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase.
16 Fotografii; materiale pentru artişti;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
pâine, produse de patiserie şi cofetărie; zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02658
(151) 20/04/2015
(732) S.C. ALERON TRAINING

CENTER S.R.L., Aleea Perisoru nr.
5, bl. H36, sc.C, et. 2, ap. 25, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALERON

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
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(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 2015 02659
(151) 20/04/2015
(732) CORAL SECURITY SOLUTIONS

S.R.L., Str. Gheorghe Doja nr. 2,
biroul 1, et. 2, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CSS CORAL SECURITY SOLUTIONS

  
(531) Clasificare Viena:230505; 240105;

240113; 240903; 240905; 270502;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 2015 02649
(151) 20/04/2015
(732) S.C. PRISMA SERV COMPANY

S.R.L., Str. Petru Poni nr. 13, Judeţul
Iaşi, , IAŞI 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 I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PRISMA SERV COMPANY

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02660
(151) 20/04/2015
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.

Gara Pasărea nr. 9, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(740) CONSTANTIN & VELICU -
INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Zorex

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.

8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02661
(151) 20/04/2015
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.

Gara Pasărea nr. 9, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(740) CONSTANTIN & VELICU -
INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Papelino

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

050502; 050520; 270501;  
(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, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02662
(151) 20/04/2015
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.

Gara Pasărea nr. 9, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(740) CONSTANTIN & VELICU -
INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ALABALA

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
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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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02639
(151) 20/04/2015
(732) S.C. ELIPSYS PRO S.R.L., Str.

Sachelarie Visarion 8, bl. 111B, sc. 1,
ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLASS TRAINING

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7468C, 3115C), verde (pantone 331C)

(531) Clasificare Viena:090701; 090725;
270502; 290112;  

(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 2015 02641
(151) 20/04/2015
(732) BUCUR CARMEN-ANCA, Str.

Aleea Stanilă, nr. 2, bl. H12, sc. 1, ap.
18, sector 3, 032708, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EVSENSO-SENSING WONDERFUL
PLACES AND THEIR EVENTS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02642
(151) 20/04/2015
(732) REZA POUR FARHAD, Str. Nicolae

Canea, nr. 59A, sector 2, 023074,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02650
(151) 20/04/2015
(732) S.C. PRISMA SERV COMPANY

S.R.L., Str. Petru Poni nr. 13, Judeţul
Iaşi, , IAŞI 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 I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PRISMA SERV

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02643
(151) 20/04/2015
(732) S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L., Str.

Republicii nr. 61, Jud. Buzău, 120219,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BUNETTO

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, paste de fructe şi legume;
jeleuri, dulceţuri, gemuri, compoturi; nuci,
arahide, alune, migdale, fistic, seminţe de
floarea soarelui, seminţe de dovleac; uleiuri şi
grăsimi comestibile; ouă, lapte, produse lactate
şi înlocuitori; deserturi pe bază de fructe şi/sau
lapte şi produse lactate; carne, inclusiv pastă
de carne, mezeluri şi extracte din carne; peşte,
fructe de mare şi moluşte; păsări şi vânat;
mâncăruri preparate, de exemplu fulgi de
cartofi, chipsuri de cartofi, fulgi de fasole;
supe şi fierturi, extracte pentru supe.
30 Zahăr şi înlocuitori; îndulcitori naturali;
miere şi produse apicole; sirop de melasă; orez
şi produse alimentare fabricate din orez; făină;
arpacaş pentru alimentaţie umană; gris;
cuscus; mălai; pesmet; paste fainoase
alimentare inclusiv spaghete, macaroane,
fidea, tăiţei şi găluşte; alimente din soia; fulgi
de porumb; floricele de porumb; fulgi de ovaz
şi alimente pe bază de ovaz; fulgi de orz; fulgi
de secară; musli; amestecuri alimentare
constand în fulgi de cereale; batoane de
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cereale; seminţe, inclusiv seminţe de chimen,
seminţe de susan, seminţe de anason, seminţe
de în pentru consum uman, seminţe de canepa
pentru consum uman; amestecuri de seminţe
pentru pâine; tapioca; sago; pâine, produse de
brutărie, patiserie şi cofetărie; snacks-uri
crocante; biscuiţi; ciocolată, dulciuri şi
deserturi, inclusiv bomboane, tarte, turtă
dulce, vafe, halva, rahat turcesc; aluaturi şi
amestecuri gata pregătite pentru copt; drojdie,
praf de copt, agenţi pentru dospire; amidon,
glucoză, gluten, malţ pentru alimentaţie; gumă
de mestecat; cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai
acestora; băuturi pe bază de cafea, ceai, cacao
sau ciocolată; gheaţă; îngheţată; iaurturi
îngheţate; dulciuri îngheţate; serbeturi; sare;
mirodenii; arome alimentare; condimente;
esenţe pentru gătit; muştar; sosuri; ketchup;
maioneză; oţet.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02644
(151) 20/04/2015
(732) S.C. LUCSOR IMPEX S.R.L., Str.

Republicii nr. 61, Jud. Buzău, 120219,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BUNELLO

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, paste de fructe şi legume;
jeleuri, dulceţuri, gemuri, compoturi; nuci,
arahide, alune, migdale, fistic, seminţe de
floarea soarelui, seminţe de dovleac; uleiuri şi
grăsimi comestibile; ouă, lapte, produse lactate
şi înlocuitori; deserturi pe bază de fructe şi/sau
lapte şi produse lactate; carne, inclusiv pastă
de carne, mezeluri şi extracte din carne; peşte,
fructe de mare şi moluşte; păsări şi vânat;
mâncăruri preparate, de exemplu fulgi de
cartofi, chipsuri de cartofi, fulgi de fasole;
supe şi fierturi, extracte pentru supe.
30 Zahăr şi înlocuitori; îndulcitori naturali;
miere şi produse apicole; sirop de melasă; orez
şi produse alimentare fabricate din orez; făină;
arpacas pentru alimentaţie umană; griş;
cuscus; mălai; pesmet; paste fainoase
alimentare inclusiv spaghete, macaroane,
fidea, tăiţei şi găluşte; alimente din soia; fulgi
de porumb; floricele de porumb; fulgi de ovaz
şi alimente pe bază de ovaz; fulgi de orz; fulgi
de secară; musli; amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale; batoane de
cereale; seminţe, inclusiv seminţe de chimen,
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seminţe de susan, seminţe de anason, seminţe
de în pentru consum uman, seminţe de canepa
pentru consum uman; amestecuri de seminţe
pentru pâine; tapioca; sago; pâine, produse de
brutărie, patiserie şi cofetărie; snacks-uri
crocante; biscuiţi; ciocolată, dulciuri şi
deserturi, inclusiv bomboane, tarte, turtă
dulce, vafe, halva, rahat turcesc; aluaturi şi
amestecuri gata pregătite pentru copt; drojdie,
praf de copt, agenţi pentru dospire; amidon,
glucoză, gluten, malţ pentru alimentaţie; gumă
de mestecat; cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai
acestora; băuturi pe bază de cafea, ceai, cacao
sau ciocolată; gheaţă; îngheţată; iaurturi
înghetate; dulciuri îngheţate; serbeturi; sare;
mirodenii; arome alimentare; condimente;
esenţe pentru gătit; muştar; sosuri; ketchup;
maioneză; oţet.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02663
(151) 20/04/2015
(732) SAMOILA ANDREI, Str. Splai

Bahlui nr. 28, bl. T2, etaj 5, ap. 21,
judeţul Iaşi, 700165, IAŞI ROMANIA

(540)

EstClinic

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

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
270502; 290101;  

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

44 Servicii de analize medicale; servicii
medicale de evaluare a sănătăţii; servicii
medicale; furnizare de servicii medicale;
servicii de furnizare de informaţii medicale;
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02645
(151) 20/04/2015
(732) S.C. BELLAGIS DRL, Str. Take

Ionescu nr. 9A, ap. 1, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ECLIPSE

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02646
(151) 20/04/2015
(732) S.C. FIDES EXPRESS S.R.L.,

Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.
4, camera C1, bl. A11, et. 2, ap. 16,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Bere cu tâlc

  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02651
(151) 20/04/2015
(732) S . C .  W H I T E L A N D  B T L

SERVICES S.R.L., Str. Drumul
Dealul Bradului nr. 86-120, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

imersia multichannel agency

(591) Culori revendicate:galben (pantone
yellow C), maro (pantone 871 C)

(531) Clasificare Viena:010302; 010315;
010319; 270501; 290112;  

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

35 Publicitate; distribuirea de prospecte, direct
sau prin poştă, distribuirea de mostre;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
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de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02664
(151) 20/04/2015
(732) PAVEL CATALIN RADU, Al.

Adrian Dan Urucu nr. 1, bl. 20, sc. C,
et. 5, ap. 218, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVOCATPAVEL CHALLENGE,
INNOVATION, KNOWLEDGE

(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 2015 02652
(151) 20/04/2015
(732) S.C. MENDOLA PRO S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 21, Jud. Cluj, 407035,
APAHIDA ROMANIA 

(540)

Noble Home

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050520;

051325; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02665
(151) 20/04/2015
(732) UNGUREANU RALUCA, Bd. Iuliu

Maniu nr. 69, bl. 5P, sc. 5, etaj 9, ap.
202, sector 6, 061087, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BlinkMedia

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru,
maro deschis, maro închis, mov, ocru

(531) Clasificare Viena:160305; 180701;
270315; 270508; 290115;  

(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; productie audio video şi
film.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02653
(151) 20/04/2015
(732) S.C. MENDOLA PRO S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 21, Jud. Cluj, 407035,
APAHIDA ROMANIA 

(540)

Weltling CUTLERY

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe, aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02654
(151) 20/04/2015
(732) S.C. MICUL LORD S.R.L., Str.

Petre Ispirescu nr. 54 B, sector 5,
051029, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kreative Kinder
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(591) Culori revendicate:violet, magenta,
galben, verde, galben, portocaliu, roşu,
albastru

(531) Clasificare Viena:011501; 020523;
270302; 270507; 270515; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02666
(151) 20/04/2015
(732) S.C. KAAS DEFENSE S.R.L., Bd.

Lacul Tei nr. 1Bis, etaj 1, cam.113,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KAAS DEFENSE

(591) Culori revendicate:roşu, alb, argintiu
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor destinate protecţiei şi
supravegherii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază, montare sisteme de
alarma auto şi pentru imobile; montare sisteme

electrice antiincendiu; montare sisteme
electronice de control-acces şi supraveghere
video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02667
(151) 20/04/2015
(732) S.C. F1 PRO PARTNER

ENGINEERING S.R.L., Str. Naum
Râmniceanu nr. 27, sector 1, 011616,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fshop1

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:250704; 270502;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02668
(151) 20/04/2015
(732) S.C. BICOR IMPEX S.R.L., Str.

Roşiorilor nr. 3, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(540)

WINE GIFT BOUTIQUE

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
maicomod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corepondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02669
(151) 20/04/2015
(732) GLOBAL STAR TRADE S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 47-49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTEX INTERNATIONAL EXPERTISE

 
(531) Clasificare Viena:260419; 260422;

270502;  
(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 vanzare.
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
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calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02670
(151) 20/04/2015
(732) GLOBAL STAR TRADE S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 47-49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CSB CIRCUIT SUPER BOOST

531) Clasificare Viena:270502; 270517;
270522;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜



ERAT{

La depzitul M2015/02356 din 03.04.2015, publicat în data de
10.04.2015, dintr-o eroare material| forma legala a societaÛii a fost
trecut| SA.

Corect este PRO TV SRL. 


