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Cereri M|rci publicate în data 06/11/2015
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 07202

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/10/2015 S.C. FATIME IMPEX S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
VITAQUA AP{ MINERAL{
NATURAL{ CARBOGAZOAS{

2 M 2015 07203

30/10/2015 S.C. TBT SMART SHK SRL-D

weRomania

3 M 2015 07204

30/10/2015 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. Salatini Start the party!

4 M 2015 07205

30/10/2015 S.C. VIRTUAL AGORA S.R.L.
GHEORGHE GEORGIANA

neons emotion in motion

5 M 2015 07206

30/10/2015 S.C. CIRAST S.R.L.

APIVIROL

6 M 2015 07207

30/10/2015 IRIMIÚ{ VASILE-MARIUS

MOXI

7 M 2015 07208

30/10/2015 CATARAMA ADINA-MAGDALENA Care Zone

8 M 2015 07209

30/10/2015 S.C. TIKI DRINKS S.R.L.

FRU ZU ZU

9 M 2015 07210

30/10/2015 Maharishi Vedic University Limited

MeditaÛia Transcendental|

10 M 2015 07211

30/10/2015 TOPNOTE CONSULTANTS
LIMITED

KEYSTOCK

11 M 2015 07212

30/10/2015 ROSCA ALEXANDRA RALUCA

The Lawyer's Office

12 M 2015 07213

30/10/2015 S.C. TERRA GRADISTEA S.R.L.

Anotimpuri sub capac

13 M 2015 07214

30/10/2015 GRECU VIOLETA

GOURMET SUPERMARKET

14 M 2015 07215

30/10/2015 S.C. TERAPIA S.A.

HEPIFIBER

15 M 2015 07216

30/10/2015 GRECU VIOLETA

DALMA GOURMET

16 M 2015 07217

30/10/2015 S.C. CLASS SHOE S.R.L.

NAPPO

17 M 2015 07218

30/10/2015 GRECU VIOLETA

BUCATARIA TA POVESTEA TA

18 M 2015 07219

30/10/2015 PODASCA GABRIELA-MARIA

Stânga Nou|
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 07220

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
30/10/2015 S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
MEGA APETIT

20 M 2015 07221

30/10/2015 ATELIER DALMA S.R.L.

BRATARA TA POVESTEA TA

21 M 2015 07222

30/10/2015 HEINEKEN ROMANIA S.A.

OBRAZNIC DE BUN

22 M 2015 07223

30/10/2015 S.C. PLATIN AMBALAJE S.R.L.

BEST GOLD

23 M 2015 07224

30/10/2015 ROMTRANSILVAN LOGISTIC
S.R.L.

Gr|dina P{DURII

24 M 2015 07225

30/10/2015 ATELIER DALMA S.R.L.

GRAVEAZA POVESTEA TA

25 M 2015 07226

30/10/2015 ATELIER DALMA S.R.L.

CEL MAI DULCE CADOU

26 M 2015 07228

30/10/2015 S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L.

STAR GAMING

27 M 2015 07229

30/10/2015 PROICEA MIHAELA VENORIA
MITROI STEFAN

Jurnal de opinie

28 M 2015 07230

30/10/2015 SYNERGY VENTURES S.R.L.

F Fitio

29 M 2015 07231

30/10/2015 Biopol GN s.r.o.

Celadrin
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(210) M 2015 07230
(151) 30/10/2015
(732) SYNERGY VENTURES S.R.L., Str.
Alunelului nr. 2, camera 2, bl. 32, sc.
1, et. 4, ap. 17, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07209
(151) 30/10/2015
(732) S.C. TIKI DRINKS S.R.L., Str.
Platanului nr. 27, camera 1,cartier
Paradisul Verde, comuna Corbeanca,
judeţ Ilfov, , Sat Ostratu ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

F Fitio
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb

FRU ZU ZU

(531) Clasificare Viena:020123; 260416;
260418;

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270519; 290103;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; software de calculator
(programe).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(210) M 2015 07202
(151) 30/10/2015
(732) S.C. FATIME IMPEX S.R.L., Str.
Cetăţii nr. 148, judeţul Bihor, ,
BIHARIA ROMANIA
(540)

VITAQUA APĂ MINERALĂ
NATURALĂ CARBOGAZOASĂ
(531) Clasificare Viena:011509; 050313;
050314; 060304; 060310; 250119;
260207; 270502;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

(210) M 2015 07204
(151) 30/10/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,
ul. Legionow 37, 34-100,
WADOWICE POLONIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07203
(151) 30/10/2015
(732) S.C. TBT SMART SHK SRL-D, Str.
Mihai Viteazu nr. 6A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Salatini Start the party!
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru, alb, roşu, maro
(531) Clasificare Viena:020701; 020716;
250119; 270502; 290114;

weRomania
(531) Clasificare Viena:270502;
4
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, produse
coapte, produse de panificaţie, plăcinte dulci
sau sărate, prăjiturici uscate (patiserie),
biscuiţi săraţi, tarte, plăcinte, biscuiţi săraţi,
torturi, brioşe.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:241708; 260205;
260725; 270524; 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.
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 07205
(151) 30/10/2015
(732) S.C. VIRTUAL AGORA S.R.L., Str.
Primăverii nr. 62-64, Comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov, , SAT
OSTRATU ROMANIA
(732) GHEORGHE GEORGIANA, Str.
Podul Giurgiului nr. 4, bl. 4, sc. 1, et.
2, ap. 12, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07206
(151) 30/10/2015
(732) S.C. CIRAST S.R.L., Sat Goleştii de
Sus, nr. 1, judeţul Vrancea, ,
COMUNA COTEŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)
APIVIROL
(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 bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea

neons emotion in motion
(591) Culori revendicate:verde-turcoaz
(Pantone 3252C), galben (Pantone
394C), albastru (Pantone 2132C), roz
(Pantone 807C), negru
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07210
(151) 30/10/2015
(732) Maharishi Vedic University
Limited, Archbishop Street, nr. 36,,
VLT 1447, Valletta MALTA
(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07207
(151) 30/10/2015
(732) IRIMIŢĂ VASILE-MARIUS, nr.
812, Comuna Frătăuţii Vechi, judeţul
Suceava, , SAT FRĂTĂUŢII VECHI
ROMANIA

(540)

(540)
MOXI

Meditaţia Transcendentală

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
260115; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
6
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plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale; servicii de clinică medicală; servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210)
(151)
(732)

(740)

˜˜˜˜˜˜˜
M 2015 07208
30/10/2015
C A T A R A M A
ADINA-MAGDALENA, Str. Ştefan
Greceanu nr. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 07211
(151) 30/10/2015
(732) TOPNOTE CONSULTANTS
LIMITED, Dositheou, 42 Strovolos,
2028, NICOSIA CIPRU
(540)

(540)

KEYSTOCK
(591) Culori revendicate:alb, verde, negru,
albastru
(531) Clasificare Viena:270521; 270522;
290114;

Care Zone
(591) Culori revendicate:gri,
galben, bej, portocaliu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

albastru,

(531) Clasificare Viena:260409; 260725;
270501; 290115;

˜˜˜˜˜˜˜
7
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(210) M 2015 07216
(151) 30/10/2015
(732) GRECU VIOLETA, Str. Ştefan cel
Mare nr. 32, bl. 26A, sc. 1, ap. 32,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de irou.

DALMA GOURMET
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07218
(151) 30/10/2015
(732) GRECU VIOLETA, Str. Ştefan cel
Mare nr. 32, bl. 26A, sc. 1, ap. 32,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BUCATARIA TA POVESTEA TA

(210) M 2015 07217
(151) 30/10/2015
(732) S.C. CLASS SHOE S.R.L.,
Str.Martin Opitz nr.12-24, judeţul
Cluj, 400272, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

NAPPO
(531) C l a s i f i c a r e
Viena:260118;
270501;270514;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07219
(151) 30/10/2015
(732) PODASCA GABRIELA-MARIA,
Bd. Siderurgiştilor nr. 24, bl. SD6C,
sc. 1, ap. 14, jud. Galaţi, 800234,
GALAŢI ROMANIA

(210) M 2015 07220
(151) 30/10/2015
(732) S.C. MEGA IMAGE S.R.L., Str.
Siret nr. 95, et. 1, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

MEGA APETIT
(591) Culori revendicate:verde luminos, alb
Stânga Nouă

(531) Clasificare Viena:270502; 270507;
270515; 290112;

(531) Clasificare Viena:241707; 270501;
270711;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2015 07222
(151) 30/10/2015
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.
Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07221
(151) 30/10/2015
(732) ATELIER DALMA S.R.L., Str. A. I.
Cuza, nr. 32, et. 1, birou 1, Jud. Ilfov,
, TUNARI ROMANIA
(540)

(540)

BRATARA TA POVESTEA TA

OBRAZNIC DE BUN

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

(531) Clasificare Viena:030603; 030706;
030724; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool; cidru
fără alcool; bere cu suc de fructe; bere cu
conţinut scăzut de alcool; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; alte băuturi
nealcoolice.
33 Băuturi fermentate, cidru şi băuturi pe bază
de cidru (băutui alcoolice).
35 Publicitate, activităţi promoţionale.
41 Evenimente, activităţi culturale,
divertisment, festivaluri (cu scop cultural sau
educativ).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07224
(151) 30/10/2015
(732) ROMTRANSILVAN LOGISTIC
S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, nr. 60,
Jud. Bihor, , SANMARTIN
ROMANIA
(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(210) M 2015 07225
(151) 30/10/2015
(732) ATELIER DALMA S.R.L., Str. A. I.
Cuza, nr. 32, et. 1, birou 1, Jud. Ilfov,
, TUNARI ROMANIA
(540)

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

GRAVEAZA POVESTEA TA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07226
(151) 30/10/2015
(732) ATELIER DALMA S.R.L., Str. A. I.
Cuza, nr. 32, et. 1, birou 1, Jud. Ilfov,
, TUNARI ROMANIA

Grădina PĂDURII
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

(540)

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

CEL MAI DULCE CADOU
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
11

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 30/10/2015

(210) M 2015 07228
(151) 30/10/2015
(732) S.C. MONTE CALM GROUP
S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 15A,
Jud. Bistriţa-Năsăud, 420076,
BISTRIŢA ROMANIA

(210) M 2015 07229
(151) 30/10/2015
(732) PROICEA MIHAELA VENORIA,
Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.
128J, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(732) MITROI STEFAN, Str. Caldarusani
nr. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

STAR GAMING
(531) Clasificare Viena:010102; 010125;
260207; 270502;
(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.

Jurnal de opinie
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
270501;
(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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pentru ambalare şi împachetare, folii din
vâscoză pentru ambalare, recipiente din hârtie
pentru ambalare, recipiente pentru ambalare
din hârtie pentru uz industrial, pungi de plastic
pentru ambalarea gheţii, tăvi din hârtie
cartonată pentru ambalarea alimentelor,
recipiente pentru ambalare din hârtie pentru
uz industrial, materiale de ambalare
(amortizare, umplutură) de hârtie sau carton,
folii de plastic pentru ambalare alimente
pentru uz casnic, cutii din carton pentru
ambalare vândute în formă asamblată, perniţe
sau elemente de protecţie din hârtie pentru
ambalare, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare,
sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton
sau plastic, foi din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, folii cu bule de aer, din material
plastic, pentru ambalarea sau condiţionarea
mărfurilor, produse din hârtie de unică
folosinţă, şerveţele de unică folosinţă.
21 Farfurii din plastic, sticle din plastic, ceşti
fabricate din plastic, căni realizate din plastic,
farfurii din plastic (veselă), boluri din plastic
(vase), pahare din plastic sau hârtie, duze din
plastic pentru pulverizare, căzi de plastic
pentru copii, suporturi pentru pahare din
plastic, sticle de apă din plastic (goale),
mănuşi din plastic de uz casnic, vase pentru
plante din material plastic, forme din plastic
pentru cuburi de gheaţă, suporturi din plastic
pentru cutii de suc, capace din plastic pentru
ghivece de flori, boluri din plastic (recipiente
de uz casnic), suporturi din plastic de ouă
pentru uz casnic, găleţi de plastic pentru
depozitarea jucăriilor de baie, suporturi pentru
pungi din plastic, de uz casnic, coşuri de
gunoi din plastic (cutii pentru gunoi), sticle de
apă din plastic reutilizabile, vândute fără
conţinut; farfurii de unică folosinţă, forme

(210) M 2015 07223
(151) 30/10/2015
(732) S.C. PLATIN AMBALAJE S.R.L.,
Sat Afumaţi, Str. Linia de Centură nr.
17, spaţiu comercial nr. 248, Hala B,
Complexul China Town, Jud. Ilfov, ,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA
(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI
(540)
BEST GOLD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
8 Tacâmuri (cuţite, furculiţe, linguri) de unică
folosinţă, din plastic.
16 Produse din hârtie de unică folosinţă,
plicuri din plastic, etichete din plastic, ambalaj
din plastic, pungi universale de plastic,
materiale plastice pentru ambalat, săculeţe din
plastic pentru ambalat, pungi din plastic
pentru ambalat, folie din plastic pentru
ambalat, folii din plastic pentru ambalat, benzi
adezive securizate din plastic, etichete adezive
din plastic neinscripţionate, pungi de plastic
pentru cumpărături, ambalaje din plastic
pentru cadouri, pungi de plastic pentru
sandviş, hărţi din materiale plastice flexibile,
folie de plastic pentru împachetarea
alimentelor, pungi de plastic pentru ambalarea
gheţii, cutii din hârtie, cutii pentru papetărie,
cutii din carton, cutii pentru ambalat din
carton, cutii pentru ambalat din hârtie, cutii de
ambalat din carton, cutii pliabile din carton
pentru ambalare, cutii din carton sau din
hârtie, cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor,
recipiente pentru ambalare din carton,
recipiente pentru ambalare cu carton, hârtie
13
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pentru copt din carton de unică folosinţă,
capace de unică folosinţă pentru recipiente de
uz casnic, pahare din hârtie, farfurii din hârtie,
veselă, articole de bucătărie şi recipient, forme
pentru copt din carton de unică folosinţă.

(210) M 2015 07213
(151) 30/10/2015
(732) S.C. TERRA GRADISTEA S.R.L.,
Str. Liliacului nr. 4, judeţul Ilfov, ,
GRADISTEA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07212
(151) 30/10/2015
(732) ROSCA ALEXANDRA RALUCA,
Str. Intr. Preda nr. 3, judeţul Ilfov, ,
CHITILA ROMANIA
(540)

Anotimpuri sub capac
The Lawyer's Office
(531) Clasificare Viena:050924; 090110;
190301; 270508;

(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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri; dulceţuri; compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07214
(151) 30/10/2015
(732) GRECU VIOLETA, Str. Ştefan cel
Mare nr. 32, bl. 26A, sc. 1, ap. 32,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

GOURMET SUPERMARKET
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
14
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

(210) M 2015 07231
(151) 30/10/2015
(732) Biopol GN s.r.o., Str. Korunni nr.
129, 130 00, PRAGA 3 REPUBLICA
CEHA
(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
Celadrin
(210) M 2015 07215
(151) 30/10/2015
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.
124, Jud. Cluj, 400632,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură, echipament stomatologic,
scaune de uz medical sau stomatologic, seturi
dentare, seturi stomatologice, părţi şi accesorii
pentru scaune stomatologice şi pentru seturi,
corpuri de iluminat pentru uz medical, lămpi
pentru uz medical, cărucioare şi tăvi pentru
instrumente şi unelte medicale şi
stomatologice, suporturi pentru aparate şi
instrumente medicale şi stomatologice, tetiere
utilizate în scopuri medicale, freze pentru
stomatologi, instrumente pentru îndepărtarea
plăcii bacteriene dentare, pivoţi dentari pentru
dinţi artificiali, compresoare şi ventilatoare
pentru uz medical şi dentar, echipament şi
dispozitive de monitorizare pentru uz medical,
mobilier pentru uz medical, bazine igienice,
lasere pentru uz medical, bazine pentru uz
medical, truse echipate pentru utilizarea de
către chirurgi sau medici, containere speciale
pentru deşeuri medicale, recipienţi pentru
instrumente chirurgicale şi medicale,
aspiratoare (aparate medicale), dispozitive de
protecţie împotriva razelor X, scuipători

HEPIFIBER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
sau veterinar, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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promovare; servicii de consultaţă de afaceri
comerciale; reactualizarea materialelor
publicitare; linie (intermediere a serviciilor de
telecomunicaţii) pentru asistenţă clienţilor în
afaceri comerciale; gestionarea plângerilor şi
abordarea individuală pentru adresarea
comentariilor în contextul schimburilor
comerciale; prezentarea de produse; studii de
piaţă.
38 Transmitere de mesaje şi de imagini cu
ajutorul calculatorului; servicii de transmitere
a mesajelor (radio, telefon sau alte mijloace de
comunicaţii electronice); servicii de
teleconferinţe; televiziune prin cablu, difuzare
de programe radio şi de televiziune; agenţii de
presă.

pentru uz medical, pompe pentru uz medical,
aparate radiologice pentru uz medical,
radiografii pentru uz medical, aparate cu raze
X pentru uz medical, pulverizatoare pentru uz
medical, freze dentare, oglinzi stomatologice,
instrumente dentare electrice, dinţi artificiali,
suzete şi inele de dentiţie, mănuşi de unică
folosinţă pentru scopuri medicale şi
stomatologice, aparate cu oxigen, aparate
pentru respiraţie artificială, spirometre,
aparate pentru anestezie, ventilatoare pentru
anestezie, monitoare pentru înregistrarea
semnelor vitale ale pacienţilor, aparate pentru
măsurarea ritmului respiraţiei, seturi pentru
anestezie, măşti de anestezie, aparate de
resuscitare, aparate şi dispozitive de
resuscitarea pacienţilor, aparate de anestezie,
aparate de analiză pentru uz medical, aparate
şi dispozitive pentru anestezie, aparate şi
dispozitive ORL pentru uz medical,
compresoare chirurgicale, inhalatoare.
35 Activitate comercială cu produse incluse în
clasa 10, magazine online; publicitate şi

˜˜˜˜˜˜˜
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