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Cereri M|rci publicate în 04/01/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 08355 28/12/2015 S.C. RO STAR S.A. BiscuiÛi pe gustul t|u!

2 M 2015 08357 28/12/2015 BURDA ROMANIA S.R.L. PAUZA TA de relaxare

3 M 2015 08359 28/12/2015 S.C. ZAREA S.A. ZAREA ROYAL CREAM

4 M 2015 08415 28/12/2015 MEGATIP S.R.L. TRANSYLVANIAN
TRADITIONAL FOOD ROATA
MANCARE TRADITIONALA
ARDELENEASCA

5 M 2015 08417 28/12/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. Auzim de bine la Magic FM

6 M 2015 08418 28/12/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. Magic FM auzim de bine

7 M 2015 08419 28/12/2015 A.G. RADIO HOLDING S.R.L. Sa auzim de bine

8 M 2015 08468 28/12/2015 TEATRUL DE ANIMATIE
TANDARICA

Festivalul International al
Teatrului Contemporan de
AnimaÛie ImPuls

9 M 2015 08469 28/12/2015 S.C. FUTURE LINE INSTAL S.R.L. FLI service centrale - instalatii -
autorizatii ISCIR

10 M 2015 08470 28/12/2015 YES AGENCY S.R.L. YES Agency People with.... Big
Ideas

11 M 2015 08471 28/12/2015 S.C. SILVA MED S.R.L. Farmacia SILVA

12 M 2015 08472 28/12/2015 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. BONITOP

13 M 2015 08473 28/12/2015 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. TOYBON

14 M 2015 08474 28/12/2015 S.C. GRANDE GLORIA S.R.L. SENZA LINE

15 M 2015 08475 28/12/2015 S.C. K2 TOP BUSINESS
CONSULTING S.R.L.

SEAHORSES DIVE CENTER

16 M 2015 08476 28/12/2015 S.C. ALEXIA NICOL S.R.L. ALEXIA PENSIUNE,
RESTAURANT & EVENTS
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17 M 2015 08477 28/12/2015 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. LA FESTA CUORE BREAKFAST

18 M 2015 08478 28/12/2015 MEGA SHOP TO GO S.R.L. MEGA Shop to GO

19 M 2015 08479 28/12/2015 MEGA SHOP TO GO S.R.L. MEGA SHOP TO GO

20 M 2015 08480 28/12/2015 NH Foods Ltd NH NH FOODS

21 M 2015 08482 28/12/2015 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. MY TV

22 M 2015 08483 28/12/2015 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. MY HEART TELEVISION

23 M 2015 08484 28/12/2015 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DREPTUL LA FERICIRE

24 M 2015 08485 28/12/2015 VELIKOV & CO OOD SEMINTE NOROCOASE

25 M 2015 08486 28/12/2015 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ÔIRKETI

ETI Lifalif
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(210) M 2015 08359
(151) 28/12/2015
(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 ROYAL CREAM

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08355
(151) 28/12/2015
(732) S.C. RO STAR S.A., Şos.

Alexandriei nr. 42, judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

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

(540)

Biscuiţi pe gustul tău!

  
(531) Clasificare Viena:241701; 270502;  

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

30 Biscuiţi; cafea; ceai; cacao; zahăr; orez;

tapioca; sago; înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie; îngheţată; miere; sirop
de melasă; drojdie; praf de copt; sare; muştar;
oţet; sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08357
(151) 28/12/2015
(732) BURDA ROMANIA S.R.L., Bdul.

Decebal nr. 25-29, et. 3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PAUZA TA de relaxare

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;

270508;  

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

16 Publicaţii; reviste; hârtie, carton şi produse
din aceste materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; cărţi de vizită.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de editare şi redactare
publicaţii; servicii editoriale şi redactionale
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(editare, tehnoredactare, tratamente texte);
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 mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii publicare reviste,
inclusiv publicare on line; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescarcabile; publicare electronică on-line
a publicaţiilor sau periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08415
(151) 28/12/2015
(732) MEGATIP S.R.L., Str. Alexandru

Ciurea nr. 6, ap. 2, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

TRANSYLVANIAN TRADITIONAL
F O O D  R O A T A  M A N C A R E
TRADITIONALA ARDELENEASCA
  
(531) Clasificare Viena:110102; 110104;

250113; 250119; 270508;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08417
(151) 28/12/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Auzim de bine la Magic FM

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afişe; cărţi
poştale; felicitări; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
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informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; 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 mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;

exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, încluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; productie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08418
(151) 28/12/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Magic FM auzim de bine

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afişe; cărţi
poştale; felicitări; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; 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 mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
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televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi
de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, încluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; productie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08419
(151) 28/12/2015
(732) A.G. RADIO HOLDING S.R.L.,

Splaiul Independenţei, Nr. 319G, Et.
7, Camera D, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Sa auzim de bine

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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; forme de tipar; ziare; reviste;
cataloage; periodice; programe; afişe; cărţi
poştale; felicitări; invitaţii; jurnale şi agende;
calendare; albume fotografice; tipărituri;
pungi pentru cadouri, cutii pentru cadouri,
etichete pentru cadouri şi ambalaj de cadouri;
blocnotesuri de notiţe; mape; postere;
abţibilduri.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; 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 mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
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sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată;
management de proiect şi evenimente, şi
anume planificare, supravegherea derulării şi
realizarea de campanii, proiecte şi evenimente
cu scop publicitar; organizare de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice;
servicii de broadcasting; comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmisie, emitere, receptare
şi alte forme de diseminare imagini audio,
video, nemişcate şi mişcate, texte şi date, în
timp real sau cu întârziere; servicii de difuzare
de materiale audio şi video prin internet;
servicii de difuzare (de programe de radio şi
televiziune) şi furnizare de acces de
telecomunicaţie la conţinut video şi audio
furnizat printr-un serviciu video la cerere, prin
internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; proiecţii
de filme tv sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare; elaborarea, producerea,
regizarea şi realizarea de programe de radio,
televiziune, programe audiovizuale, muzicale,
de divertisment şi teatru; producţia de filme şi

de casete video; organizarea de evenimente
sportive, evenimente culturale, muzicale şi de
educare; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport;
concepte pentru elaborarea spectacolelor la
radio şi televiziune, încluzând formate;
închiriere de filme şi video; publicarea,
creditarea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
ghiduri, listări de programe şi alte publicaţii;
servicii de editare; serviciile menţionate
anterior, inclusiv prin radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau altfel, întocmirea rapoartelor fotografice,
filme şi video; servicii fotografice şi servicii
editoriale; servicii de predare şi de formare, de
educaţie şi de divertisment; divertisment
radio, pe internet şi televizat; publicare şi
editare de produse de imprimerie (cu excepţia
textelor publicitare), în special de cărţi, ziare
şi reviste; productie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext şi teletext
(cu excepţia celor în scop publictar); servicii
oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08480
(151) 28/12/2015
(732) NH Foods Ltd, 4-9,Umeda 2-chome,

Kita-ku, Osaka-shi,, , Osaka
JAPONIA 

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

(540)

NH NH FOODS

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;

270515; 270522; 290101;  

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

5 Produse farmaceutice, veterinare şi sanitare;
reactivi pentru detectarea alergenilor vânduţi
în principal sub formă de kit (trusă); făină cu
adaos de lactate pentru copii mici de uz
medical; alimente pentru bebeluşi; băuturi
pentru copii mici; preparate alimentare
dietetice de uz medical; băuturi dietetice de uz
medical; alimente sub formă de pulberi pentru
îngroşare constând în principal din
polizaharide pentru persoanele cu disfagie;
peptide de colagen pentru uz medicinal;
suplimente dietetice pentru consumul uman;
suplimente dietetice pe bază de lactobacil
pentru consumul uman; suplimente dietetice
pe bază de collagen pentru consumul uman;
suplimente dietetice pe bază de glucozamina
pentru consumul uman; suplimente dietetice
pe baza de Ginseng Corean pentru consumul

uman; suplimente dietetice pe bază de Elastin
pentru consumul uman; suplimente dietetice
pe bază de extracte placentă pentru consumul
uman; suplimente dietetice pentru consumul
uman constând în principal din ulei din limba
mielului, hidrolizat de carne de porc şi
şofrănel; suplimente dietetice pentru consumul
uman constând în principal din cartilaj de pui
sub formă de pulbere; suplimente dietetice pe
bază de extract pui pentru consumul uman;
suplimente dietetice pentru consumul uman
constând în principal din carnozină şi
anserină; suplimente dietetice pentru
consumul uman constând în principal din
animale acvatice comestibile şi alge marine
comestibile; suplimente dietetice pentru
consumul uman constând în principal din
aminoacizi, lecitină şi ierburi; suplimente
dietetice pentru consumul uman constând în
principal din Isomalto-oligozaharide şi fibre
alimentare; suplimente dietetice pe bază de
extracte propolis pentru consumul uman;
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă pentru consumul uman; spermă pentru
inseminarea artificială; suplimente dietetice pe
bază de condroitin sulfat pentru consumul
uman; suplimente dietetice pentru consumul
uman constând în principal din imidazol
dipeptidă; suplimente dietetice pentru
consumul uman constând în principal din
coenzima Q10; suplimente dietetice pentru
consumul uman constând în principal din acid
docosahexaenoic; suplimente dietetice pentru
consumul uman constând în principal din acid
eicosapentaenoic; suplimente dietetice pentru
consumul uman constând în principal din
coacăze; suplimente dietetice pentru consumul
uman constând în principal din sesamină.
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile; produse
lactate; cărnuri pentru consum uman
(proaspete, refrigerate sau congelate); ouă;
animale acvatice (nu vii) comestibile
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proaspete, refrigerate sau congelate; legume
congelate; fructe congelate; Tonkatsu (porc
pane bine prăjit); hamburgeri; Yakitori
(frigăruile japoneze preparate din carne de
pui); carne de porc la grătar în stil chinezesc;
ficat de vită şi porc condimentate şi
subproduse ale acestuia; produse din carne
preparate; fructe de mare preparate; lapte de
cocos; salată de şuncă; legume şi fructe
procesate; bucăţi de tofu prăjite (Abura-age);
bucăţi de tofu liofilizate (Kohri-dofu); jeleu
făcut din limba diavolului (Konnyaku); lapte
din boabe de soia; tofu constând în principal
din lapte de soia şi collagen; tofu; boabe de
soia fermentate (natto); ouă preparate;
mâncare instant cu vegetale ce constă din
creveţi, morcovi, porumb tânăr asezonată cu
broccoli proaspăt; mâncare instant cu vegetale
ce constă din slăninuţă, morcovi, brânză
asezonată cu asparagus proaspăt; mâncare
instant cu vegetale ce constă din slăninuţă,
morcovi, asezonată cu cartofi proaspeţi;
mâncare instant cu vegetale ce constă din
cărnuri, produse din carne procesate, animale
acvatice comestibile şi asezonată cu legume
proaspete; amestecuri de carne tocată din vită,
supă instant de alge miso; supă preparată;
tocană cu curry semipreparată, tocană şi
amestecuri de supă semipreparate; ingredient
pentru un castron instant de orez cu un
amestec de tip chop-suey peste el; ingrediente
pentru mâncare chinezeasca instant pe bază de
ou prăjit şi crab; ingrediente pentru mâncare
chinezeasca instant pe bază de tofu, legume şi
sos picant (Tofu cu legume în sos iute maro);
ingrediente pentru mâncare chinezească
instant pe bază de vinete şi un sos picant;
ingrediente pentru mâncare chinezeasca
instant pe bază de fidea de fasole şi un sos
picant; ingrediente pentru mâncare
chinezeasca instant pe bază de carne de porc
dublu fiartă (mâncare Szechuan); ingrediente

pentru mâncare chinezească instant numita
''happosai'', ingrediente pentru mâncare
chinezească instant pe bază de porc dulce
acrişoară; ingrediente pentru mâncare
chinezească instant pe bază de creveţi dulci şi
iuţi; ingrediente pentru mâncare chinezească
instant pe bază de bucăţele de pui prăjite cu
nuci caju; ingrediente pentru mâncare
chinezească instant pe bază de friptură cu
piper verde numită "Chinjao Roşu"; mâncare
instant ce constă în principal din carne fiartă,
legume, animale acvatice comestibile şi
condimente; fulgi uscaţi din alge nori care se
presară peste orez în apă fierbinte
(ochazuke-nori); Furi-kake (fulgi uscaţi de
peşte, carne, legume şi alge); sortiment de
mâncare făcut din soia fermentată
(Name-mono); fasole în conservă; peptide de
colagen pentru consum uman; colagen pentru
consum uman; proteină pentru consum uman;
ingrediente asortate pentru o mâncare gătită şi
/ sau grătar constând din carne, animale
acvatice comestibile şi / sau legume procesate;
carne prăjită de pui; produse alimentare
preparate ce constau în principal din carne şi
alte produse procesate din carne; produse
alimentare preparate ce constau în principal
din legume; produse alimentare preparate ce
constau în principal din animale acvatice
comestibile; produse alimentare preparate ce
constau în principal din fructe; produse
alimentare preparate ce constau în principal
din Tofu; produse alimentare preparate ce
constau în principal din ouă; supă pentru tăiţei
sub formă de pulbere şi lichid; ouă scoţiene.
30 Salată din fidea din amidon de fasole, lianţi
pentru îngheţată; produse pentru frăgezit
carnea, de uz alimentar; praf de fixare pentru
frişca bătută; preparate aromatice de uz
alimentar (nu din uleiuri esenţiale); ceai;
băuturi pe bază de cafea; băuturi pe bază de
cacao; gheaţă pentru răcire; pâine cu cârnaţi în
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mijloc; chiflă cu gaură în mijloc; naan (pâine
indiană); tortilla; ciabatta; pâine chapatti;
brioşe englezeşti; brioşe (scones); cornuri;
focacia; pâine pită; pâine franţuzească
plămădită; pâine vieneză (franzeluţe); brioşe;
gogoşi; pâine de curry; dulciuri preparate în
principal din lapte de cocos; produse de
cofetărie; pâine şi chifle; mirodenii pentru
tăiţei; sosuri pentru mâncăruri de legume la
aburi; sosuri pentru tonkatsu (sosuri pentru
pork pane bine prăjit); mirodenii (altele decât
condimente); condimente; amestecuri de
îngheţată; amestecuri pentru şerbeturi; boabe
de cafea neprăjite; mâncăruri pe bază de tăiţei
cu ingredientele lor, supă sau sos; mâncăruri
pe bază de tăiţei; fidea pe bază de amidon din
fasole cu ingrediente propri pentru fidea
sotată, pe bază de amidon din fasole; tăiţei din
orez cu ingrediente propri pentru tăiţei sotaţi
din orez; aluaturi; produse din cereale; paste
de migdale; găluşti (ravioli) chinezeşti
umplute (Gyoza, preparate); sandvişuri;
găluşte chinezeşti înăbuşite (Shumai,
preparate); sushi; chifteluţe prăjite din aluat
amestecat cu bucăţi mici de caracatiţă
(Takoyaki); chifle la aburi în stil chinezesc;
hamburgeri (preparaţi - în chifle); pizza;
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
peşte sau legume adăugate; hot dog
(sandviciuri) (preparate); plăcinte cu carne
(preparate); ravioli (preparate); sendviş
preparat cu şuncă şi brânză (sandvişuri calde);
tartine (preparate), lipii (preparate); covrigi
umpluţi cu şuncă şi brânză; brioşe englezeşti
umplute cu şuncă şi brânză; ciabatta cu sos şi
brânză; tortilla cu carne prăjită de pui; naan cu
cârnaţi; pâine cu cărnuri, animale acvatice
comestibile, legume, brânzeturi sau alte
asemenea; găluşti la aburi (Xiaolongbao);
brioşe chinezeşti cu arpagic la aburi şi găluşte;
prăjituri chinezeşti de orez învelite în frunze
de bambus; rulouri de primăvară; praf de copt

(drojdie); orez fermentat cu malţ (Koji);
drojdie; praf de copt; amestecuri pentru pâine,
gata de gătit; amestecuri instant pentru
produse de cofetărie; sos pentru paste;
produse auxiliare din orez pentru alimente
(fără sake); orez decorticat; ovăz decojit; orz
decorticat; amestecuri de făină albă cu
mirodenii şi condimente; amestec de făină
pentru alimente; amestecuri instant de sosuri
picante (mapo sauce) pentru tofu în stil
Sichuan; amestecuri instant de sosuri picante
(mapo sauce) pentru fidea pe bază de amidon
de fasole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08483
(151) 28/12/2015
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MY HEART TELEVISION

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
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şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08484
(151) 28/12/2015
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DREPTUL LA FERICIRE

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii

în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intretinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08485
(151) 28/12/2015
(732) VELIKOV & CO OOD, Han Krum

7,, 7060, Silvo pole BULGARIA 
(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul

Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

SEMINTE NOROCOASE

(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;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08486
(151) 28/12/2015
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, Organize
Sanayi Bolgesi 11, , CAD.
ESKISEHIR TURCIA 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ETI Lifalif

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

  
(531) Clasificare Viena:010315; 011509;

050702; 080301; 090110; 110102;
110307; 261112; 261113; 270501;
270502; 290115;  

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

30 Biscuiţi; ciocolate; produse de patiserie;
biscuiţi crackers; napolitane; torturi; tarte;
făină de ovăz; fulgi de porumb; cereale pentru
micul dejun; müsli; cereale şi produse din
cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08468
(151) 28/12/2015
(732) TEATRUL DE ANIMATIE

TANDARICA, Str. Gen. Eremia
Grigorescu nr. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Festivalul International al Teatrului
Contemporan de Animaţie ImPuls

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; 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; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08469
(151) 28/12/2015
(732) S.C. FUTURE LINE INSTAL

S.R.L., Şos Mihai Bravu nr. 75-83, bl.
C17, ap. 79, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FLI service centrale - instalatii -
autorizatii ISCIR

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:011505; 070124;

140709; 260409; 270501; 270502;
270508; 270515; 290114;  

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

37 Servicii de instalare şi reparare
echipamente de încălzire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08477
(151) 28/12/2015
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,

u l .  Leg ionow 37 ,  34-100 ,
WADOWICE POLONIA 

(540)

LA FESTA CUORE BREAKFAST

(591) Culori revendicate:alb, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

270507; 270508; 270511; 270512;
270524; 290113;  

(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, biscuiţi dulci, tarte, plăcinte,
torturi, brioşe.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08478
(151) 28/12/2015
(732) MEGA SHOP TO GO S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 103 bis, jud. Teleorman,
, ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

MEGA Shop to GO

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:030104; 030117;

260409; 260415; 260418; 270501;
270502; 270504; 270508; 270509;
290103;  

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

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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08479
(151) 28/12/2015
(732) MEGA SHOP TO GO S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 103 bis, jud. Teleorman,
, ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

MEGA SHOP TO GO

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:030104; 030117;

250119; 260115; 260118; 260410;
290113;  

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

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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08470
(151) 28/12/2015
(732) YES AGENCY S.R.L., B-dul.

Republicii, bl. 72, ap. 55, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

YES Agency People with.... Big Ideas

(591) Culori revendicate:mov, negru
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

270502; 270508; 270517; 290112;  

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

35 Cercetare de marketing, servicii de
telemarketing, scrierea textelor publicitare,
publicarea textelor publicitare, producţia de
clipuri publicitare, publicitate, publicitate
televizată, dactilografiere, actualizarea
materialelor publicitare, raspândirea
materialelor publicitare,închirierea spaţiilor
publicitare, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate în aer liber, consultanţă
pentru managementul afacerilor.
42 Programare computerizată, crearea şi
mentenanţă website-urilor pentru alţii, design
de arte grafice, design pentru sisteme de
computer, design de software pentru
computer.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08482
(151) 28/12/2015
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MY TV

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270508; 270521; 290112;  

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 28/12/2015

17

calculator; crearea, intretinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08472
(151) 28/12/2015
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

BONITOP

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

(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. 
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale

colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; 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); caracter
tipografice, clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (scutece).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
came, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08473
(151) 28/12/2015
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

TOYBON

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
came, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08474
(151) 28/12/2015
(732) S.C. GRANDE GLORIA S.R.L., Str.

Tuluc nr. 1, Hala 27, birou nr. 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

SENZA LINE
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08475
(151) 28/12/2015
(732) S.C. K2 TOP BUSINESS

CONSULTING S.R.L., Str. 1
Decembrie 1918, nr. 44, Jud. Ilfov,
077042, ROŞU ROMANIA 

(540)

SEAHORSES DIVE CENTER

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

  
(531) Clasificare Viena:030914; 160325;

270501; 270502; 270508; 270517;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08471
(151) 28/12/2015
(732) S.C. SILVA MED S.R.L., Bdul.

Independenţei nr. 31, bl. C1-5, sc. C4,
et. 2, ap. 6, Judeţul Iaşi, 700102, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Farmacia SILVA

(591) Culori revendicate:mov (pantone 258
C), verde (pantone 360 C)

  
(531) Clasificare Viena:050308; 050313;

050320; 241324; 270501; 270502;
270508; 290112;  

(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 08476
(151) 28/12/2015
(732) S.C. ALEXIA NICOL S.R.L., Str.

Moara De Vânt nr. 171, Jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

ALEXIA PENSIUNE, RESTAURANT &
EVENTS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020723;

241701; 270501; 270508; 270510;
270525; 290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


