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Publicate în 21.03.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01788
14/03/2014 BEIJING JUNLUN RUNZHONG

SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,
Ltd.

EVP

2 M 2014
01789

14/03/2014 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. LIBERTATEA COMEDY

3 M 2014
01790

14/03/2014 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. LIBERTATEA MUSIC

4 M 2014
01791

14/03/2014 S.C. SECURIKAS VECTOR
SISTEM S.R.L.

SECURIKAS

5 M 2014
01792

14/03/2014 S.C. BIL EXPERT SECURITY
S.R.L.

BES

6 M 2014
01793

14/03/2014 MAREŞ ŞTEFAN SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ

7 M 2014
01794

14/03/2014 LANGHAM HOTELS
INTERNATIONAL LIMITED

LANGHAM HOSPITALITY GROUP

8 M 2014
01795

14/03/2014 LANGHAM HOTELS
INTERNATIONAL LIMITED

LANGHAM HOTELS
INTERNATIONAL

9 M 2014
01796

14/03/2014 S.C. ÎNTREPRINDEREA DE
STUDII SI CERCETĂRI
ENERGETICE S.A.

isce

10 M 2014
01797

14/03/2014 S.C. MOGYI ROMANIA S.R.L. UN SÂMBURE DE PLĂCERE

11 M 2014
01798

14/03/2014 S.C. MOGYI ROMANIA S.R.L. CU OCHII-N PREŢ

12 M 2014
01799

14/03/2014 GHEORGHIU ALINA Dental Science the dental clinic

13 M 2014
01800

14/03/2014 S.C. MARTIN HOLDING
INVESTITII S.R.L.

Construim impreuna!

14 M 2014
01801

14/03/2014 S.C. VI*DA CARGO EXPRESS
S.R.L.

COB VILLAGE

15 M 2014
01802

14/03/2014 S.C. SIRIUS LOGISTIC S.R.L. COB Inn

16 M 2014
01803

14/03/2014 IORDACHE IOANA ALINA IOANA & MA0

17 M 2014
01804

14/03/2014 COLEGIUL NATIONAL AL
ASISTENTILOR SOCIALI DIN
ROMANIA

cnasr Colegiul National al Asistentilor
Sociali din România GALA
NATIONALA A EXCELENTEI IN
ASISTENTA SOCIALA Celebram
Excelenta in Asistenta Sociala
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2014
01805

14/03/2014 COLEGIUL NATIONAL AL
ASISTENTILOR SOCIALI DIN
ROMANIA

GALA NATIONALA A EXCELENTEI
IN ASISTENTA SOCIALA
CELEBRAM EXCELENTA IN
ASISTENTA SOCIALA

19 M 2014
01806

14/03/2014 COLEGIUL NATIONAL AL
ASISTENTILOR SOCIALI DIN
ROMANIA

cnasr Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali din Romania

20 M 2014
01807

14/03/2014 S.C. TEHNO SISTEM ALARM
S.R.L.

TEHNO SISTEM ALARM

21 M 2014
01808

14/03/2014 S.C. VESNA GC S.R.L. VOLTON Energie pentru motorul tau!

22 M 2014
01809

14/03/2014 BLEOJU SEBASTIAN DANIEL STIANNI

23 M 2014
01810

14/03/2014 S.C. PANOVIA PROD S.A. PANOVIA Ready to Bake

24 M 2014
01811

14/03/2014 CS PANDURII LIGNITUL TG JIU PANDURII TÂRGU JIU 1962

25 M 2014
01812

14/03/2014 DEAK LEVENTE J4K JUST4KEEPERS

26 M 2014
01813

14/03/2014 S.C. AMBIENT S.A. din Sibiu, pentru Sibiu

27 M 2014
01814

14/03/2014 S.C. ORDIS S.R.L. ORDiS

28 M 2014
01815

14/03/2014 S.C. BANCPOST S.A. Bancpost Creditul Auto.Mobil

29 M 2014
01816

14/03/2014 S.C. BANCPOST S.A. Bancpost Creditul Nume Prenume

30 M 2014
01817

14/03/2014 S.C. BANCPOST S.A. Bancpost Puncte Oriunde

31 M 2014
01818

14/03/2014 BALICA TIBERIU COSTEL SUPACADEMY

32 M 2014
01819

14/03/2014 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

RAMOMARK

33 M 2014
01820

14/03/2014 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

RAMLORA

34 M 2014
01821

14/03/2014 SOCIETATEA BIBLICA DIN
ROMANIA

SOCIETATEA BIBLICĂ DIN
ROMÂNIA

35 M 2014
01822

14/03/2014 SOCIETATEA BIBLICA DIN
ROMANIA

META PRINT - DESIGN I
PREPRESS I TIPAR I POSTPRESS
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(210) M 2014 01800
(151) 14/03/2014
(732) S.C. MARTIN HOLDING

INVESTITII S.R.L. ,  Aleea
Industriilor nr. 5, birou 205, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

Construim impreuna!
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01802
(151) 14/03/2014
(732) S.C. SIRIUS LOGISTIC S.R.L.,

Şos. Străuleşti nr. 106, parter, camera
2, ap. 5, sector 1, 013331,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COB Inn
  

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

43 Restaurante, cazare temporară, servicii
oferite de persoane sau unităţi al căror scop,
este acela de a prepara alimente şi băuturi
pentru consum, ca şi servicii de cazare şi masă
în hoteluri, pensiuni şi alte unităţi de cazare
temporară, această clasa cuprinde în mod
particular: servicii de rezervare spaţii de
cazare pentru turişti, oferite în special de
brokeri sau de agenţii de voiaj; pensiuni
pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01788
(151) 14/03/2014
(732) BEIJING JUNLUN RUNZHONG

SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,
Ltd., Rm. 2306, 20F, Building 3, No.
6 Futong East Str., Chaoyang District,
, BEIJING CHINA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

EVP
  

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01789
(151) 14/03/2014
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
020337, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LIBERTATEA COMEDY
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01790
(151) 14/03/2014
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
020337, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LIBERTATEA MUSIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01803
(151) 14/03/2014
(732) IORDACHE IOANA ALINA, Str.

Av. Lt. Vasile Fuica nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IOANA & MA0

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:020301; 020323;
030106; 270508; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
came; 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.
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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a

mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01791
(151) 14/03/2014
(732) S.C. SECURIKAS VECTOR

SISTEM S.R.L., Str. Creata nr.
58-60, Construcţia C1, Camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURIKAS
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01792
(151) 14/03/2014
(732) S.C. BIL EXPERT SECURITY

S.R.L., Str. Creata nr. 58-60,
Construcţia C1, Camera 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BES
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01794
(151) 14/03/2014
(732) L A N G H A M  H O T E L S

INTERNATIONAL LIMITED, etaj
33, Great Eagle Centre, Harbour Road
nr. 23, , WANCHAI HONG-KONG 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
ADRIAN TOMESCU, Str. Poet
Vasile Carlova nr. 2, bl.A7bis, ap.74
BUCUREŞTI

(540)

LANGHAM HOSPITALITY
GROUP

 

(531) Clasificare Viena:260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Conducerea afacerilor şi servicii de
consultanţă; administrarea afacerilor şi a
hotelurilor, informaţii şi anchete de afaceri;
servicii de asistenţă de afaceri, servicii ale
centrelor de afaceri; cercetare de marketing;
managementul afacerilor pentru hoteluri,
organizarea de expoziţii sau târguri
comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare; marketing, publicitate, reclame şi
servicii de promovare; închirierea spaţiilor
publicitare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu produse alimentare şi băuturi,
produse cosmetice şi de baie, elemente
printate şi papetărie, îmbrăcămine şi accesorii
de îmbrăcăminte, filme, bunuri textile,

produse din piele şi florale; servicii de vânzare
cu amănuntul pentru supermarket-uri şi
magazine universale, servicii de informare şi
consultanţă privind serviciile menţionate mai
sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01795
(151) 14/03/2014
(732) L A N G H A M  H O T E L S

INTERNATIONAL LIMITED, etaj
33, Great Eagle Centre, Harbour Road
nr. 23, , WANCHAI HONG-KONG 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
ADRIAN TOMESCU, Str. Poet
Vasile Carlova nr. 2, bl.A7bis, ap.74
BUCUREŞTI

(540)

LANGHAM HOTELS
INTERNATIONAL
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Conducerea afacerilor şi servicii de
consultanţă; administrarea afacerilor şi a
hotelurilor, informaţii şi anchete de afaceri;
servicii de asistenţă de afaceri, servicii ale
centrelor de afaceri; cercetare de marketing;
managementul afacerilor pentru hoteluri,
organizarea de expoziţii sau târguri
comerciale în scopuri comerciale şi
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publicitare; marketing, publicitate, reclame şi
servicii de promovare; închirierea spaţiilor
publicitare; servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu produse alimentare şi băuturi,
produse cosmetice şi de baie, elemente
printate şi papetărie, îmbrăcămine şi accesorii
de îmbrăcăminte, filme, bunuri textile,
produse din piele şi florale; servicii de vânzare
cu amănuntul pentru supermarket-uri şi
magazine universale, servicii de informare şi
consultanţă privind serviciile menţionate mai
sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01796
(151) 14/03/2014
(732) S.C. ÎNTREPRINDEREA DE

S T U D I I  S I  C E R C E TĂR I
ENERGETICE S.A., Str. Sfântul
Niceta nr. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

isce

(591) Culori revendicate:alb, bleu,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:011503; 270508;

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

clase:
42 Consultanţă în domeniul economirii
energiei; proiectare obiective industriale;
consultanţă în domeniul economisirii energiei;
cercetare şi dezvoltare pentru alţii; studii de
proiecte tehnice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01797
(151) 14/03/2014
(732) S.C. MOGYI ROMANIA S.R.L.,

Str. Santuhalm nr. 31 A, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

UN SÂMBURE DE PLĂCERE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulciuri;
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01799
(151) 14/03/2014
(732) GHEORGHIU ALINA, Str. Emil

Gârleanu nr. 12, bl. A1, sc. 1, et. 4, ap.
20, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Dental Science the dental clinic

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01813
(151) 14/03/2014
(732) S.C. AMBIENT S.A., Str. Turda nr.

15, jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 
(540)

din Sibiu, pentru Sibiu

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse in alte clase; tipărituri,
produse de imprimerie; articole pentru
legatorie; fotografii; papetarie; adezivi
(materiale colante) pentru papetarie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris si articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
invatamint (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; clişee, afişe,
albume, hârtie de ambalaj, articole de
papetarie (autocolante), caiete, calendare,
calendare cu foi detaşabile, cataloage, clasoare
(articole pentru birou), cutii din carton sau din
hârtiem, desene, etichete, felicitări, insigne din
hârtie sau carton, mape de birou, mape pentru
documente, pungi de ambalaj din hârtie sau
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material plastic, ştampile, stegulete din hârtie,
suporturi de hârtie pentru carafe; suporturi
pentru creioane.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; difuzare de anunţuri publicitare;
prelucrare administrativa pentru cereri de
mărfuri; servicii pentru compararea de preturi;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; paginare în
scopuri publicitare; prezentare de produse
;prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amanuntul;
decorarea vitrinelor; publicare de texte
publicitare; difuzare de anunţuri publicitare;
difuzare de material publicitar (broşuri,
prospecte, imprimante, eşantioane);
publicitate; publicitate radiofonică; publicitate
televizată; reproducere de documente;
difuzare/distribuire de eşantioane; reproducere
prin heliografie; reactualizare de material
publicitare, reactualizarea documentaţiei
publicitare informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; afisaj; publicitate pentru
vânzări de bunuri şi servicii în domeniul
constructiilor; instalatii, amenajări interioare
si exterioare şi servicii de consultanţă aplicată
înlegătura cu domeniile arătate, pregătirea de
texte publicitare; publicarea textelor
publicitare, publicitate inclusiv prin
corespondenţa, publicitate on-line într-o reţea
computerizată; redactarea de texte publicitare;
gestiunea afacerilor; comerţul cu materiale de
constructii, finisaje, instalaţii obiecte sanitare
amenajări interioare şi exterioare şi distribuţie
de mărfuri; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01814
(151) 14/03/2014
(732) S.C. ORDIS S.R.L., Str. Turda, nr.

15, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

ORDiS

(591) Culori revendicate:gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Ddifuzare de anunţuri publicitare;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; paginare în scopuri
publicitare; publicare de texte publicitare;
difuzare de material publicitar (broşuri,
prospecte, imprimante, eşantioane);
publicitate; publicitate radiofonică; publicitate
televizată; afisaj; pregătirea de texte
publicitare, publicarea textelor publicitare,
publicitate inclusiv prin corespondenţă,
publicitate on-line, redactarea de texte
publicitare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii: instalare şi
reparare de de dispozitive de alarma în caz de
furt; instalarea şi repararea de alarme antifurt.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; inspecţii de bagaje
pentru securitate; gărzi de corp; consultanţă în
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materie de securitate; inspecţii de bagaje
pentru securitate; inspecţia fabricilor pentru
securitate; monitorizarea alarmelor de
securitate şi antiefractie; pază de corp;
consultanţă de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01818
(151) 14/03/2014
(732) BALICA TIBERIU COSTEL, Str.

Viesparilor, nr. 36, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPACADEMY
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01804
(151) 14/03/2014
(732) COLEGIUL NATIONAL AL

ASISTENTILOR SOCIALI DIN
ROMANIA, Str. Biserica Amzei nr.
29, et. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

cnasr Colegiul National al
Asistentilor Sociali din România
GALA NATI ONALA A
EXCELENTEI IN ASISTENTA

SOCIALA Celebram Excelenta
in Asistenta Sociala
(591) Culori revendicate:roşu, auriu
  
(531) Clasificare Viena:240115; 260118;

270508; 290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.
42 Crearea şi menţinerea site-ului web.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01819
(151) 14/03/2014
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

RAMOMARK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice pentru tratamentul
hipertensiunii arteriale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01820
(151) 14/03/2014
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

RAMLORA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice pentru tratamentul
hipertensiunii arteriale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01821
(151) 14/03/2014
(732) SOCIETATEA BIBLICA DIN

ROMANIA, Str. Ogorului nr. 258,
Jud. Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

SOCIETATEA BIBLICĂ DIN
ROMÂNIA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Publicarea cartilor, revistelor, jurnalelor;
broşurilor în general cu caracter religios;
organizarea de activităţi culturale şi educative;
organizarea de colocvii, simpozioane,
conferinte, congrese, expoziţii, seminarii;
organizarea de servicii religioase;

perfectionarea pregătirii profesionale a
asistenţilor sociali, a pastorilor şi a slujitorilor
bisericii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01822
(151) 14/03/2014
(732) SOCIETATEA BIBLICA DIN

ROMANIA, Str. Ogorului nr. 258,
Jud. Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

META PRINT - DESIGN I
PREPRESS I TIPAR I
POSTPRESS

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:200701; 270508;

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

clase:
16 Cărţi, reviste, jurnale, în general cu
caracter religios, materiale documentare, afise
publicitare; articole de papetărie; produse
pentru imprimerie, articole pentru legătorie;
fotografii; folii, saci şi sacose pentru
ambalare.
40 Servicii de tipărire presă, cărţi (inclusiv
biblia), reviste, broşuri, jurnale, în general cu
caracter religios; servicii de legătorie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01805
(151) 14/03/2014
(732) COLEGIUL NATIONAL AL

ASISTENTILOR SOCIALI DIN
ROMANIA, Str. Biserica Amzei nr.
29, et. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GALA NATIONALA A
EXCELENTEI IN ASISTENTA
S O C I A L A  C E L E B R A M
EXCELENTA IN ASISTENTA
SOCIALA

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:020123; 051304;

270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.
42 Crearea şi menţinerea site-ului web.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01806
(151) 14/03/2014
(732) COLEGIUL NATIONAL AL

ASISTENTILOR SOCIALI DIN
ROMANIA, Str. Biserica Amzei nr.
29, et. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

cnasr Colegiul Naţional al
Asistenţilor Sociali din Romania

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:011108; 260118;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.
42 Crearea şi mentinerea site-ului web.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01808
(151) 14/03/2014
(732) S.C. VESNA GC S.R.L., Str. Donath

nr. 186/12, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

VOLTON Energie pentru
motorul tau!

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270502;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate/echipamente de masură, reglare a
curen tu lu i  e l ec t r i c ;  acumula to r i ,
acumulatoare, baterii.
16 Tipărituri, materiale pentru ambalaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01801
(151) 14/03/2014
(732) S.C. VI*DA CARGO EXPRESS

S.R.L., Şos. Străuleşti nr. 106, parter,
ap. 5, sector 1, 013331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COB VILLAGE
  

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

43 Restaurante, cazare temporară, servicii

oferite de persoane sau unităţi al căror scop,
este acela de a prepara alimente şi băuturi
pentru consum, ca şi servicii de cazare şi masă
în hoteluri, pensiuni şi alte unităţi de cazare
temporară, această clasa cuprinde în mod
particular: servicii de rezervare spaţii de
cazare pentru turişti, oferite în special de
brokeri sau de agenţii de voiaj; pensiuni
pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01812
(151) 14/03/2014
(732) DEAK LEVENTE, Cartier Kossuth

Lajos, bl. B2, ap. 4, Jud. Harghita,
535400, CRISTURU SECUIESC
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr.39 /12, jud.Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

J4K JUST4KEEPERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbracaminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase şi în special mănuşi de
sport. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse şi în special a
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produselor destinate sportului (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achizitioneze cât mai comod,
aceste servicii putând fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenta sau prin mijloace
electronice ( prin intermediul site-urilor web
/ magazine on-line, al emisiunilor de
teleshopping). 
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţia mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive; servicii în legatură  cu
antrenamentele sportive; organizare
cantonamente, organizare competiţii sportive,
instruire antrenori, arbitri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01815
(151) 14/03/2014
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Bancpost Creditul Auto.Mobil
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de consiliere cu privire la
tranzacţii şi probleme economice; servicii de
consultanţă în domeniul fiscal; analiza
costurilor; administrarea afacerilor şi servicii
de asistenţă economică; programare
corporativă; servicii de management al
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
asistenţă pentru probleme de afaceri
administrative; activităţi de cercetare şi

inspectare afaceri; managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor; realizare design de
proiect cu privire la probleme de afaceri;
servicii de restructurare a întreprinderilor;
servicii de contabilitate; pregătirea de estimări
de impozite; pregătirea şi completarea
declaraţiilor de venituri; furnizarea de
informaţii pentru aspecte legate de fiscalitate;
servicii de consultanţă fiscală şi de planificare;
consultanţă în afaceri şi servicii de consiliere
în domeniul afacerilor; furnizarea de
informaţii cu privire la probleme de
contabilitate; furnizarea de extrase de cont;
servicii de procesare de date; servicii de
înregistrare electronică; servicii de
e-contabilitate şi administrare de baze; servicii
de evaluare comercială; organizarea,
funcţionarea şi supravegherea de scheme de
stimulare a utilizării de carduri de credit,
carduri pentru tranzacţii, carduri de numerar,
carduri de certificare de cecuri; carduri de
plată, carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziţii; furnizarea de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizarea de
informaţii statistice pe teme economice şi
financiare în scopuri de afaceri; stocare
electronică şi recuperare de date şi documente,
înregistrarea şi stocarea de baze de date cu
formulare pentru informaţii; prezentarea de
produse bancare în mediile de comunicare;
demonstraţii cu produse bancare; distribuirea
de materiale publicitare.
36 Servicii bancare; servicii de finanţare;
furnizare de numerar; înfiinţare de depozite;
gestionare financiară; analize financiare şi
activitate de consultanţă; furnizare de
informaţii financiare; brokeraj; investiţii de
capital; servicii de finanţare pentru persoane
juridice; asigurări; servicii de economii şi
investiţii; furnizare de servicii de creditare şi
împrumut; management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile; organizare,
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management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de
investiţii; servicii de consultanţă cu privire la
probleme bancare, financiare, economice şi
legate de investiţii; gestionare de trusturi şi
fonduri; servicii de seifuri şi depozitare în
siguranţă; organizare, management şi
reglementare de probleme bancare şi
financiare; furnizare de conturi de depozit,
conturi de economii şi conturi de investiţii;
brokeraj de asigurări; asigurări de viaţă;
servicii de estimare şi evaluare de daune;
servicii de management de rezerve de
numerar; activităţi imobiliare; agenţii
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în
numele terţilor; servicii de agenţie pentru
obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii
financiare pentru bunurile imobile; evaluare
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare;
închiriere de spaţii; încasări de chirii;
intermediere pentru şi furnizare de asigurări
pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi scheme
şi sisteme financiare utilizate pentru achiziţia
şi finanţarea acestora; administrare de imobile
şi afaceri financiare; servicii de strângere de
fonduri în scop de binefacere; organizarea
fondurilor mutuale; constituire de fonduri
mutuale; servicii de gestionare a numerarului;
servicii de factoring; servicii de scontare a
facturilor; servicii de bancomate; servicii de
împrumut; servicii ipotecare; servicii de
brokeraj ipotecar; acordare de împrumuturi
contra garanţii; servicii de oferire de cauţiuni;
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie; servicii de credit; împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar şi servicii de transfer de bani; ordine

de plată; compensare de cecuri; organizarea
plăţilor; servicii valutare şi de conversie;
servicii de birou de schimb valutar; servicii
valutare; eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri; plăţi bancare internaţionale;
servicii bancare pentru comercianţi şi private;
activităţi bancare de investiţii; servicii de
investiţii şi de economii; servicii de gestionare
a investiţiilor, inclusiv gestionare de active şi
portofolii; planuri de dividende personale;
servicii în domeniul fondurilor de pensii;
servicii de finanţare pentru întreprinderi,
tranzacţii şi negocieri pe piaţa de capital;
export şi proiecte de finanţare; furnizarea de
capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor; brokeraj de obligaţiuni, titluri
de valore, mărfuri, produse derivate,
instrumente financiare şi contracte la termen;
servicii de construire şi dezvoltare de pieţe;
servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii de
brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare de
acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de
valoare; servicii de subscriere a acţiunilor;
servicii de împrumut de garanţii; servicii de
încasare a dividendelor; servicii ale unei
întreprinderi de încasare; servicii de
subscriere; servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare în
valori mobiliare; servicii de protecţie; servicii
de planuri de dividende personale; servicii
fiscale; servicii de consiliere, cercetare şi
raportare cu privire la planificarea şi investiţia
financiară şi imobiliară; servicii de
management al investiţiilor si management
financiar; administrare de active şi portofolii;
furnizare de informaţii financiare; servicii de
cercetare în domeniul financiar; servicii în
domeniul fondurilor de pensii; servicii de
transfer electronic de capital şi acţiuni;
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii; servicii de reprezentare în
domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a
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titlurilor de valoare; servicii de depozite în
case de bani; depozitare de bunuri de valoare;
servicii pentru eliberarea cardurilor de credit,
cardurilor de tranzacţii, cardurilor de numerar,
cardurilor de certificare de cecuri, cardurilor
de plată şi carduri de debit; servicii referitoare
la carduri de credit, carduri de tranzacţii,
carduri de numerar, carduri de certificare de
cecuri, carduri de plată şi carduri de debit;
servicii de înregistrare pentru carduri de
credit, carduri de tranzacţii, carduri de
numerar, carduri de certificare de cecuri,
carduri de plată, carduri de debit, carduri
financiare şi carduri de achiziţii; servicii
pentru înlocuirea cardurilor şi numerarului;
închiriere, oferire spre închiriere şi leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare şi a datelor referitoare la cele mai
sus menţionate, servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice şi
cartelelor cu cip; procesare de date referitoare
la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii legate
de plăţi; furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele de calculatoare şi a
unei reţele internţionale de calculatoare;
furnizare de servicii de informare şi
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, legate de investiţii, impozite şi
asigurări; servicii financiare online; servicii
bancare la domiciliu şi servicii bancare prin
internet; servicii electronice de transfer de
stoc; furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă;
furnizare electronică pentru toate serviciile de
mai sus; servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
Internet; servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01816
(151) 14/03/2014
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Bancpost Creditul Nume
Prenume
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de consiliere cu privire la tranzacţii
şi probleme economice; servicii de consultanţă
în domeniul fiscal; analiza costurilor;
administrarea afacerilor şi servicii de asistenţă
economică; programare corporativă; servicii
de management al afacerilor; lucrări de birou;
servicii de asistenţă pentru probleme de
afaceri administrative; activităţi de cercetare şi
inspectare afaceri; managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor; realizare design de
proiect cu privire la probleme de afaceri;
servicii de restructurare a întreprinderilor;
servicii de contabilitate; pregătirea de estimări
de impozite; pregătirea şi completarea
declaraţiilor de venituri; furnizarea de
informaţii pentru aspecte legate de fiscalitate;
servicii de consultanţă fiscală şi de planificare;
consultanţă în afaceri şi servicii de consiliere
în domeniul afacerilor; furnizarea de
informaţii cu privire la probleme de
contabilitate; furnizarea de extrase de cont;
servicii de procesare de date; servicii de
înregistrare electronică; servicii de
e-contabilitate şi administrare de baze; servicii
de evaluare comercială; organizarea,
funcţionarea şi supravegherea de scheme de
stimulare a utilizării de carduri de credit,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 14.03.2014

17

carduri pentru tranzacţii, carduri de numerar,
carduri de certificare de cecuri; carduri de
plată, carduri de debit, carduri financiare şi de
achiziţii; furnizarea de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizarea de
informaţii statistice pe teme economice şi
financiare în scopuri de afaceri; stocare
electronică şi recuperare de date şi
documente, înregistrarea şi stocarea de baze
de date cu formulare pentru informaţii;
prezentarea de produse bancare în mediile de
comunicare; demonstraţii cu produse bancare;
distribuirea de materiale publicitare.
36 Servicii bancare; servicii de finanţare;
furnizare de numerar; înfiinţare de depozite;
gestionare financiară; analize financiare şi
activitate de consultanţă; furnizare de
informaţii financiare; brokeraj; investiţii de
capital; servicii de finanţare pentru persoane
juridice; asigurări; servicii de economii şi
investiţii; furnizare de servicii de creditare şi
împrumut; management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile; organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de
investiţii; servicii de consultanţă cu privire la
probleme bancare, financiare, economice şi
legate de investiţii; gestionare de trusturi şi
fonduri; servicii de seifuri şi depozitare în
siguranţă; organizare, management şi
reglementare de probleme bancare şi
financiare; furnizare de conturi de depozit,
conturi de economii şi conturi de investiţii;
brokeraj de asigurări; asigurări de viaţă;
servicii de estimare şi evaluare de daune;
servicii de management de rezerve de
numerar; activităţi imobiliare; agenţii
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în
numele terţilor; servicii de agenţie pentru
obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii
financiare pentru bunurile imobile; evaluare

de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare;
închiriere de spaţii; încasări de chirii;
intermediere pentru şi furnizare de asigurări
pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi scheme şi
sisteme financiare utilizate pentru achiziţia şi
finanţarea acestora; administrare de imobile şi
afaceri financiare; servicii de strângere de
fonduri în scop de binefacere; organizarea
fondurilor mutuale; constituire de fonduri
mutuale; servicii de gestionare a numerarului;
servicii de factoring; servicii de scontare a
facturilor; servicii de bancomate; servicii de
împrumut; servicii ipotecare; servicii de
brokeraj ipotecar; acordare de împrumuturi
contra garanţii; servicii de oferire de cauţiuni;
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie; servicii de credit; împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar şi servicii de transfer de bani; ordine
de plată; compensare de cecuri; organizarea
plăţilor; servicii valutare şi de conversie;
servicii de birou de schimb valutar; servicii
valutare; eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri; plăţi bancare internaţionale;
servicii bancare pentru comercianţi şi private;
activităţi bancare de investiţii; servicii de
investiţii şi de economii; servicii de gestionare
a investiţiilor, inclusiv gestionare de active şi
portofolii; planuri de dividende personale;
servicii în domeniul fondurilor de pensii;
servicii de finanţare pentru întreprinderi,
tranzacţii şi negocieri pe piaţa de capital;
export şi proiecte de finanţare; furnizarea de
capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor; brokeraj de obligaţiuni, titluri
de valore, mărfuri, produse derivate,
instrumente financiare şi contracte la termen;
servicii de construire şi dezvoltare de pieţe;
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servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii de
brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare de
acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de
valoare; servicii de subscriere a acţiunilor;
servicii de împrumut de garanţii; servicii de
încasare a dividendelor; servicii ale unei
întreprinderi de încasare; servicii de
subscriere; servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare
în valori mobiliare; servicii de protecţie;
servicii de planuri de dividende personale;
servicii fiscale; servicii de consiliere,
cercetare şi raportare cu privire la planificarea
şi investiţia financiară şi imobiliară; servicii
de management al investiţiilor si management
financiar; administrare de active şi portofolii;
furnizare de informaţii financiare; servicii de
cercetare în domeniul financiar; servicii în
domeniul fondurilor de pensii; servicii de
transfer electronic de capital şi acţiuni;
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii; servicii de reprezentare în
domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a
titlurilor de valoare; servicii de depozite în
case de bani; depozitare de bunuri de valoare;
servicii pentru eliberarea cardurilor de credit,
cardurilor de tranzacţii, cardurilor de numerar,
cardurilor de certificare de cecuri, cardurilor
de plată şi carduri de debit; servicii referitoare
la carduri de credit, carduri de tranzacţii,
carduri de numerar, carduri de certificare de
cecuri, carduri de plată şi carduri de debit;
servicii de înregistrare pentru carduri de
credit, carduri de tranzacţii, carduri de
numerar, carduri de certificare de cecuri,
carduri de plată, carduri de debit, carduri
financiare şi carduri de achiziţii; servicii
pentru înlocuirea cardurilor şi numerarului;
închiriere, oferire spre închiriere şi leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare şi a datelor referitoare la cele mai
sus menţionate, servicii financiare furnizate

prin intermediul portofelelor electronice şi
cartelelor cu cip; procesare de date referitoare
la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii legate
de plăţi; furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele de calculatoare şi a
unei reţele internţionale de calculatoare;
furnizare de servicii de informare şi
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, legate de investiţii, impozite şi
asigurări; servicii financiare online; servicii
bancare la domiciliu şi servicii bancare prin
internet; servicii electronice de transfer de
stoc; furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă;
furnizare electronică pentru toate serviciile de
mai sus; servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
Internet; servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01817
(151) 14/03/2014
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Bancpost Puncte Oriunde
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice, CD-ROM-uri, baze de
date de calculator, casete, discuri, dischete,
toate cu privire la servicii bancare, financiare,
de investiţii şi de asigurare; software de
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calculator utilizat în servicii pentru clienţi în
industria financiară; software de calculator
care permite accesul la informaţii referitoare
la un cont de client într-o instituţie financiară
şi pentru plăţi directe din şi în contul unui
client; carduri codificate; carduri de
tranzacţionare codificate şi magnetice; carduri
de credit şi de debit, carduri codificate şi
magnetice pentru utilizare în legătură cu
transferul electronic de fonduri şi, în general,
pentru tranzacţiile financiare.
35 Servicii de consiliere cu privire la
tranzacţii şi probleme economice; servicii de
consultanţă în domeniul fiscal; analiza
costurilor; administrarea afacerilor şi servicii
de asistenţă economică; programare
corporativă; servicii de management al
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
asistenţă pentru probleme de afaceri
administrative; activităţi de cercetare şi
inspectare afaceri; managementul dezastrelor
în domeniul afacerilor; realizare design de
proiect cu privire la probleme de afaceri;
servicii de restructurare a întreprinderilor;
servicii de contabilitate; pregătirea de estimări
de impozite; pregătirea şi completarea
declaraţiilor de venituri; furnizarea de
informaţii pentru aspecte legate de fiscalitate;
servicii de consultanţă fiscală şi de
planificare; consultanţă în afaceri şi servicii
de consiliere în domeniul afacerilor;
furnizarea de informaţii cu privire la probleme
de contabilitate; furnizarea de extrase de cont;
servicii de procesare de date; servicii de
înregistrare electronică; servicii de
e-contabilitate şi administrare de baze; servicii
de evaluare comercială; organizarea,
funcţionarea şi supravegherea de scheme de
stimulare a utilizării de carduri de credit,
carduri pentru tranzacţii, carduri de numerar,
carduri de certificare de cecuri; carduri de
plată, carduri de debit, carduri financiare şi de

achiziţii; furnizarea de informaţii economice
şi previziuni economice, furnizarea de
informaţii statistice pe teme economice şi
financiare în scopuri de afaceri; stocare
electronică şi recuperare de date şi documente,
înregistrarea şi stocarea de baze de date cu
formulare pentru informaţii; prezentarea de
produse bancare în mediile de comunicare;
demonstraţii cu produse bancare; distribuirea
de materiale publicitare.
36 Servicii bancare; servicii de finanţare;
furnizare de numerar; înfiinţare de depozite;
gestionare financiară; analize financiare şi
activitate de consultanţă; furnizare de
informaţii financiare; brokeraj; investiţii de
capital; servicii de finanţare pentru persoane
juridice; asigurări; servicii de economii şi
investiţii; furnizare de servicii de creditare şi
împrumut; management şi servicii de
consultanţă privind investiţiile; organizare,
management, consultanţă şi control în materie
de operaţiuni bancare, financiare şi de
investiţii; servicii de consultanţă cu privire la
probleme bancare, financiare, economice şi
legate de investiţii; gestionare de trusturi şi
fonduri; servicii de seifuri şi depozitare în
siguranţă; organizare, management şi
reglementare de probleme bancare şi
financiare; furnizare de conturi de depozit,
conturi de economii şi conturi de investiţii;
brokeraj de asigurări; asigurări de viaţă;
servicii de estimare şi evaluare de daune;
servicii de management de rezerve de
numerar; activităţi imobiliare; agenţii
imobiliare, servicii de management şi
brokeraj; servicii de achiziţii de terenuri în
numele terţilor; servicii de agenţie pentru
obligaţiuni şi titluri de valoare; garanţii
financiare pentru bunurile imobile; evaluare
de bunuri imobiliare; mediere de acorduri de
leasing şi închiriere de proprietăţi imobiliare;
închiriere de spaţii; încasări de chirii;
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intermediere pentru şi furnizare de asigurări
pentru clădiri, proprietăţi, terenuri şi scheme
şi sisteme financiare utilizate pentru achiziţia
şi finanţarea acestora; administrare de imobile
şi afaceri financiare; servicii de strângere de
fonduri în scop de binefacere; organizarea
fondurilor mutuale; constituire de fonduri
mutuale; servicii de gestionare a numerarului;
servicii de factoring; servicii de scontare a
facturilor; servicii de bancomate; servicii de
împrumut; servicii ipotecare; servicii de
brokeraj ipotecar; acordare de împrumuturi
contra garanţii; servicii de oferire de cauţiuni;
emisie de scrisori de credit şi scrisoare de
garanţie; servicii de credit; împrumuturi de
consum, comerciale şi ipotecare, finanţare
pentru achiziţii în leasing, finanţare pentru
achiziţii prin închiriere; agenţii de colectare şi
plată de datorii, acordarea de finanţe, schimb
valutar şi servicii de transfer de bani; ordine
de plată; compensare de cecuri; organizarea
plăţilor; servicii valutare şi de conversie;
servicii de birou de schimb valutar; servicii
valutare; eliberare de cecuri de călătorie şi
eurocecuri; plăţi bancare internaţionale;
servicii bancare pentru comercianţi şi private;
activităţi bancare de investiţii; servicii de
investiţii şi de economii; servicii de gestionare
a investiţiilor, inclusiv gestionare de active şi
portofolii; planuri de dividende personale;
servicii în domeniul fondurilor de pensii;
servicii de finanţare pentru întreprinderi,
tranzacţii şi negocieri pe piaţa de capital;
export şi proiecte de finanţare; furnizarea de
capital de dezvoltare şi de finanţare a
participaţiilor; brokeraj de obligaţiuni, titluri
de valore, mărfuri, produse derivate,
instrumente financiare şi contracte la termen;
servicii de construire şi dezvoltare de pieţe;
servicii de înregistrare a acţiunilor; servicii de
brokeraj de acţiuni şi de tranzacţionare de
acţiuni; servicii de estimare a titlurilor de

valoare; servicii de subscriere a acţiunilor;
servicii de împrumut de garanţii; servicii de
încasare a dividendelor; servicii ale unei
întreprinderi de încasare; servicii de
subscriere; servicii de investiţii cu capital
variabil, fonduri mutuale; servicii de plasare în
valori mobiliare; servicii de protecţie; servicii
de planuri de dividende personale; servicii
fiscale; servicii de consiliere, cercetare şi
raportare cu privire la planificarea şi investiţia
financiară şi imobiliară; servicii de
management al investiţiilor si management
financiar; administrare de active şi portofolii;
furnizare de informaţii financiare; servicii de
cercetare în domeniul financiar; servicii în
domeniul fondurilor de pensii; servicii de
transfer electronic de capital şi acţiuni;
păstrare în siguranţă, administrare şi evaluare
de investiţii; servicii de reprezentare în
domeniul garanţiilor; servicii de păstrare a
titlurilor de valoare; servicii de depozite în
case de bani; depozitare de bunuri de valoare;
servicii pentru eliberarea cardurilor de credit,
cardurilor de tranzacţii, cardurilor de numerar,
cardurilor de certificare de cecuri, cardurilor
de plată şi carduri de debit; servicii referitoare
la carduri de credit, carduri de tranzacţii,
carduri de numerar, carduri de certificare de
cecuri, carduri de plată şi carduri de debit;
servicii de înregistrare pentru carduri de
credit, carduri de tranzacţii, carduri de
numerar, carduri de certificare de cecuri,
carduri de plată, carduri de debit, carduri
financiare şi carduri de achiziţii; servicii
pentru înlocuirea cardurilor şi numerarului;
închiriere, oferire spre închiriere şi leasing de
echipamente pentru procesarea cardurilor
financiare şi a datelor referitoare la cele mai
sus menţionate, servicii financiare furnizate
prin intermediul portofelelor electronice şi
cartelelor cu cip; procesare de date referitoare
la tranzacţii cu carduri şi alte tranzacţii legate
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de plăţi; furnizare de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele de calculatoare şi a
unei reţele internţionale de calculatoare;
furnizare de servicii de informare şi
consultanţă cu privire la probleme bancare,
financiare, legate de investiţii, impozite şi
asigurări; servicii financiare online; servicii
bancare la domiciliu şi servicii bancare prin
internet; servicii electronice de transfer de
stoc; furnizare de servicii bancare prin telefon,
internet şi/sau televiziune interactivă;
furnizare electronică pentru toate serviciile de
mai sus; servicii bancare, financiare,
financiar-economice, de investiţii, impozite şi
asigurări furnizate online prin intermediul
bazelor de date computerizate sau prin
Internet; servicii valutare referitoare la toate
cele menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01807
(151) 14/03/2014
(732) S.C. TEHNO SISTEM ALARM

S.R.L., Str. Mihail Sadoveanu nr. 17,
Judeţul Harghita, , MIERCUREA
CIUC ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

TEHNO SISTEM ALARM
  
(531) Clasificare Viena:140523; 240115;

270524;  
(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,
consultanţă în domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01809
(151) 14/03/2014
(732) BLEOJU SEBASTIAN DANIEL,

Str. Teleajen nr. 1, bl. A5, ap. 23,
Judeţul Galaţi, 800450, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

STIANNI

(591) Culori revendicate:roşu, maro
(pantone 7519 C)

  (531) Clasificare Viena:270508; 270511;
290112;  

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

9 Fotografie/montaje foto pe suport magnetic
(CD, DVD şi alte medii de înregistrare).
16 Fotografie pe suport hârtie, carton, pânza şi
pe alte produse de imprimare.
41 Servicii de artă fotografică şi alte activităţi
culturale adiacente; instruire fotografică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01793
(151) 14/03/2014
(732) MAREŞ ŞTEFAN, Str. Rozetului nr.

2A, sector 5, 051097, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercectare

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01798
(151) 14/03/2014
(732) S.C. MOGYI ROMANIA S.R.L.,

Str. Santuhalm nr. 31 A, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CU OCHII-N PREŢ
  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine,patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 01810
(151) 14/03/2014
(732) S.C. PANOVIA PROD S.A., B-dul

Tineretului nr. 2, Jud. Călăraşi, ,
OLTENIŢA ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PANOVIA Ready to Bake

(591) Culori revendicate:gri, roşu, maro,
galben, portocaliu, verde

  
(531) Clasificare Viena:261501; 270508;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocf,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muftar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 01811
(151) 14/03/2014
(732) CS PANDURII LIGNITUL TG JIU,

Str. Victoriei nr. 22, Judeţul Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

PANDURII TÂRGU JIU 1962

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240115;

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 ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜


