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Publicate în 02.06.2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03670
26/05/2014 NEPENTES PHARMA S.P. ZOO PERFECTIN

2 M 2014
03671

26/05/2014 S.C. SUPERPIZZA S.R.L. LA PIADINA

3 M 2014
03672

26/05/2014 OVIDIU LAURIAN SIMINA AFACERI STRATEGICE

4 M 2014
03673

26/05/2014 S.C. BILLA ROMANIA S.R.L. BUN, DIN ROMÂNIA!

5 M 2014
03674

26/05/2014 S.C. BILLA ROMANIA S.R.L. BUN, DIN ROMÂNIA!

6 M 2014
03675

26/05/2014 S.C. FREE STAR S.R.L. BITUstar Amorsă bituminoasă pe
bază de solvent

7 M 2014
03676

26/05/2014 ACCENT TRAVEL & EVENTS
S.R.L.

traveo.ro

8 M 2014
03677

26/05/2014 S.C. FREE STAR S.R.L. HIDROstar Amorsă bituminoasă pe
bază de apă

9 M 2014
03678

26/05/2014 DUMITRU IONUT ALEXANDRU STARBUZZ TOBACCO

10 M 2014
03679

26/05/2014 ASOCIATIA TURNUL LUI
ŞTEFAN

ASOCIATIA TURNUL ŞTEFAN BAIA
MARE

11 M 2014
03680

26/05/2014 S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. OXIGEN Life's spirit

12 M 2014
03681

26/05/2014 GLASS PROCESSING SYSTEM
S.R.L.

GLASSIQUE modern glass solutions

13 M 2014
03682

26/05/2014 SPITALUL UNIVERSITAR DE
URGENŢĂ BUCUREŞTI

SPITALUL UNIVERSITAR DE
URGENŢĂ BUCUREŞTI FONDAT
1978

14 M 2014
03683

26/05/2014 S.C. AQUASOFT S.R.L. aquasoft We software...because we
care

15 M 2014
03684

26/05/2014 BRATILOVEANU MIHAI IONUT Discover Art târg international de
arta

16 M 2014
03685

26/05/2014 AMERIZA SOFTWARE S.R.L. FREE WI-FI

17 M 2014
03686

26/05/2014 PAPARAU RAZVAN Marca Neinregistrata
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18 M 2014
03687

26/05/2014 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Poftă de grătar!

19 M 2014
03688

26/05/2014 MARTINESCU RALUCA FOTOLII RELAX

20 M 2014
03689

26/05/2014 S.C. DYNAMIC TOOLS S.R.L. BIG. SCULE ŞI UNELTE
PROFESIONALE

21 M 2014
03690

26/05/2014 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA UNIVERSITAS CRAIOVENSIS
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(210) M 2014 03670
(151) 26/05/2014
(732) NEPENTES PHARMA S.P. ZOO,

Bonifraterska Street no. 17, 00-203,
WARSAW POLONIA 

(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.
52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PERFECTIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru exfoliere (peeling) sub
formă de gel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03671
(151) 26/05/2014
(732) S.C. SUPERPIZZA S.R.L., Str.

Vasile Goldiş nr. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

LA PIADINA

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb

  

(531) Clasificare Viena:080125; 110110;
110125; 270510; 270511; 290113;  

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

43 Servicii oferite de localuri pentru fast food,
snack baruri şi alte servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03672
(151) 26/05/2014
(732) OVIDIU LAURIAN SIMINA, Aleea

Crinilor nr. 2, bl. E9, sc. 2, et. 2, ap.
32, judeţul Hunedoara, 330099,
DEVA ROMANIA 

(540)

AFACERI STRATEGICE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Editare de publicaţii. 
41 Publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi
jurnale; publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice; publicaţii de literatură didactică;
publicare de publicaţii electronice; publicare
de materiale şi publicaţii tipărite; publicare de
reviste electronice; publicare on-line de cărţi
şi reviste electronice (care nu pot fi
descărcate); activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03673
(151) 26/05/2014
(732) S.C. BILLA ROMANIA S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 154-158, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUN, DIN ROMÂNIA!

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1785
C)

  
(531) Clasificare Viena:050713; 050715;

050724; 050901; 080101; 090701;
270501; 290101;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, comporturi; 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03674
(151) 26/05/2014
(732) S.C. BILLA ROMANIA S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 154-158, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUN, DIN ROMÂNIA!

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
202C)

  
(531) Clasificare Viena:050713; 050715;

050724; 050901; 080101; 090701;
270501; 270519; 290101;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, comporturi; ouă, lapte



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 26.05.2014

5

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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03675
(151) 26/05/2014
(732) S.C. FREE STAR S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 456, judeţul Prahova,
100238, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

BITUstar Amorsă bituminoasă
pe bază de solvent

 
(591) Culori revendicate:galben (pantone

Process Yellow C), negru (pantone
Process Black C)

  

(531) Clasificare Viena:010102; 250119;
261113; 270507; 290112;  

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

17 Amorsa bituminoasă, amorsă bituminoasă
pe bază de solvent cu rol de izolare; cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din
aceste materiale care nu sunt incluse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
19 Amorsă bituminoasă, amorsă bituminoasă
pe bază de solvent folosită în construcţie;
materiale de construcţii nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
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smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03676
(151) 26/05/2014
(732) ACCENT TRAVEL & EVENTS

S.R.L., B-dul Ferdinand I nr. 74A,
demisol, parter-ap. 2, et. 1 -ap. 3,
mansarda -ap.4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

traveo.ro

(591) Culori revendicate:maro/gri (pantone
405C); galben (pantone 123C)

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270501;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03677
(151) 26/05/2014
(732) S.C. FREE STAR S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 456, judeţul Prahova,
100238, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

HIDROstar Amorsă
bituminoasă pe bază de apă

(591) Culori revendicate:galben (pantone
Process Yellow C), negru (pantone
Process Black C)

  
(531) Clasificare Viena:250119; 261113;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Amorsă bituminoasă, amorsă bituminoasă
pe bază de apă cu rol de izolare; cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din
aceste materiale care nu sunt incluse în alte
clase; materiale plastice extrudate; materiale
de etanşare, de umplutură, materiale izolante;
tevi flexibile nemetalice.
19 Amorsă bituminoasă, amorsă bituminoasă
pe bază de apă folosită în construcţie;
materiale de construcţii nemetalice; conducte
rigide nemetalice pentru construcţii; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
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din metal).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03685
(151) 26/05/2014
(732) AMERIZA SOFTWARE S.R.L.,

Str. Măgura Vulturului nr. 51, bl.
116A, sc. B, et, 3, ap. 55, sectorul 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

FREE WI-FI
  
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;

260207; 270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software; aplicatii software; publicaţii
electronice descărcabile; cititoare (echipament
de procesare a datelor); transmiţătoare
(telecomunicaţii); baze de date (electronice);
baze de date computerizate; software de
calculator pentru crearea de baze de date
consultabile care cuprind informaţii şi date;
software de calculator pentru gestionarea
bazelor de date; software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date; software
de calculator pentru integrarea aplicatiilor şi a
bazelor de date; aparate de comunicaţie fără
fir (wireless); programe de calculator pentru

accesarea şi folosirea Internetului.
35 Publicitate; management computerizat al
fişierelor; managementul fişierelor
computerizate; intermedieri de căutări de date
în fişiere de computer; compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; actualizarea şi întreţinerea
datelor din bazele de date informatice;
compilarea şi sistematizarea informatiilor în
baze de date informatice; realizarea
abonamentelor la servicii informatice
(internet).
38 Telecomunicaţii; informaţii despre
telecomunicaţii; asigurarea conexiunii de
telecomunicaţii la o reţea globală de
computere; furnizarea accesului la reţelele
globale de computere; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
închirierea echipamentelor de telecomunicaţii;
transmisie wireless; furnizarea accesului la
baze de date; furnizare de conexiuni de
telecomunicaţii la Internet sau la baze de date;
servicii de comunicaţii wireless; furnizarea
accesului la Internet; servicii de furnizare de
Internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03686
(151) 26/05/2014
(732) PAPARAU RAZVAN, Bdul.

Chişinău nr. 24, bl. M17, et. 9, ap. 36,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Marca Neinregistrata
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03678
(151) 26/05/2014
(732) DUMITRU IONUT ALEXANDRU,

B-dul. Unirii nr. 4, bl. 8B, sc. 1, et. 5,
ap. 15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STARBUZZ TOBACCO

(591) Culori revendicate:roşu cărămiziu, alb,
negru

  (531) Clasificare Viena:010105; 011511;
260104; 260121; 290113;  

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite,
înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz
medical).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03679
(151) 26/05/2014
(732) ASOCIATIA TURNUL LUI

ŞTEFAN, Str. Băii nr. 125C, Jud.
Maramureş ,  435400,  SEINI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

ASOCIATIA TURNUL
ŞTEFAN BAIA MARE
  
(531) Clasificare Viena:070103; 260111;

260116; 260122;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03687
(151) 26/05/2014
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Poftă de grătar!

(591) Culori revendicate:negru, gri, galben,
portocaliu, roşu, alb

 (531) Clasificare Viena:011505; 110109;
110110; 110125; 130307; 270502;
290115;  

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

4 Combustibili; aprinzatoare; combustibil
pentru aprinderea focului la gratar; brichete
pentru gratare barbeque; combustibili pentru
gratare barbeque; combustibil pentru gratare;
carbune de lemn pentru grill.
6 Folii metalice pentru gatit şi pentru prajit;
folii metalice pentru ambalare şi împachetare;
folii de aluminiu; recipiente din folie de
aluminiu; veselă pentru gratar facută din

metal, în special din aluminiu.
8 Ustensile pentru prepararea alimentelor,
cuţite de bucătărie şi tacâmuri; articole de
masă (tacâmuri) de unică folosinţă, din plastic.
11 Echipament pentru gătirea, încălzirea şi
prelucrarea alimentelor; grătare barbeque;
aparate de facut grătar; seturi de raclete;
grilluri electrice; grătare mari în aer liber;
grătare cu gaz; grătare electrice; aparate
pentru prepararea de barbequ; rotisoare;
rotisoare de uz casnic (electrice); grilluri
electrice pentru exterior; grilluri pentru gătit;
tăvi cu grătar; frigări pentru rotiserie; frigări
pentru rotiserie pentru utilizare cu gaz; frigări
(electrice) pentru aparate de prăjit electrice;
frigări (aparate de gătit şi părţi ale aparatelor
de gătit); frigări (electrice) pentru utilizarea la
grătarele barbeque; maşini de gătit cu grătare
încorporate; aparate de gătit cu gaz cu gratare
încorporate; dispozitive pentru învârtit frigări;
tăvi electrice tip grătar; aparate de prăjit;
aparate de prăjit electrice; tăvi (ustensile
electrice pentru gătit); reşouri; plite pentru
gătare grill; aprinzatoare; dispozitive de
aprindere a grătarelor; roci de lavă pentru
utilizarea la grătare barbeque; brichete
ceramice pentru utilizarea la grătare grill
(neinflamabile).
21 Suporţi pentru grătare barbeque şi grilluri;
articole pentru masă, farfurii de hârtie; pahare
din hârtie; pahare din plastic; farfurii din
plastic; ustensile pentru bucătărie; tigăi; tăvi
(non-electrice); vase folosite pentru prăjit;
frigărui; tăvi (non-electrice); tavă (ustensile
pentru gătit); grătare pentru camping.
29 Cărnuri; produse din carne; cârnaţi;
mezeluri; carne de pasare, produse din carne
de pasare; carne de vânat; produse din carne
de vânat; produse din soia; peşte, fructe de
mare şi moluste; brânzeturi; tofu; ouă; fructe,
ciuperci şi legume prelucrate (inclusiv nuci şi
boabe de leguminoase); salate preparate;
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uleiuri şi grăsimi.
30 Pâine; produse de brutărie; cereale
prelucrate, amidon, produse făcute pe baza
acestora; sosuri; sosuri pentru carne pregătită
la grătar; dressinguri pentru mâncare (sosuri);
ketchup; maioneză; remulade; muştar;
condimente; mirodenii; produse pentru
frăgezit carne, de uz alimentar.
31 Fructe şi legume proaspete; cartofi,
proaspeţi; ciuperci, proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03688
(151) 26/05/2014
(732) MARTINESCU RALUCA, Str.

Ajustorului nr. 8, bl. C2-2Ad, et. 7, ap.
38, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FOTOLII RELAX
  

(531) Clasificare Viena:120109; 260406;
270524;  

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

20 Mobilier, în special fotolii; fotolii care pot
capăta diferite forme, cu husa din bumbac,
detaşabilă, prevăzută cu un fermoar şi husă
interioară umplută cu perle de polistiren.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03680
(151) 26/05/2014
(732) S.C. FLYNG IMPEX S.R.L., Str.

Victoriei nr. 54, judeţul Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

(540)

OXIGEN Life's spirit

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

  
(531) Clasificare Viena:270116; 270510;

290115;  
(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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03689
(151) 26/05/2014
(732) S.C. DYNAMIC TOOLS S.R.L., Str.

Împăratul Traian nr. 8, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420145, BISTRIŢA
ROMANIA 

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

(540)

BIG. SCULE ŞI UNELTE
PROFESIONALE

(591) Culori revendicate:galben (pantone
123 C), negru(pantone black C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03681
(151) 26/05/2014
(732) GLASS PROCESSING SYSTEM

S.R.L., Str. Cornelia Bodea nr. 4-6,
Zona Industrială Sud, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LABIRINT ING.
IVANCA MARIA ELISAVETA, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

GLASSIQUE modern glass
solutions

(591) Culori revendicate:albastru
  

(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
270507; 290104;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice; sticlă
pentru construcţii, procesarea sticlei,
construcţii din sticlă şi diverse produse din
sticlă, pereţi, faţade, balustrade, cabine de duş,
sticlă securizată, sticlă izolantă, sticlă pentru
uşi şi geamuri, geam termoizolant, sticlă
colorată, ferestre şi geamuri din sticlă
colorată, sticlă de siguranţă, sticlă colorată.
20 Mobilier, plăci de oglindă şi oglinzi.
21 Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlă opală,
sticlă lăptoasă, sticlă vopsită, sticlă cu
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conductori electrici fini încorporaţi, sticlărie,
mozaic din sticlă, porţelan, ceramică şi faianţă
neincluse în alte clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; servicii de import-export, lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03682
(151) 26/05/2014
(732) SPITALUL UNIVERSITAR DE

URGENŢĂ BUCUREŞTI, Splaiul
Independenţei nr. 169, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPITALUL UNIVERSITAR
DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
FONDAT 1978

(591) Culori revendicate:albastru, bleu
  
(531) Clasificare Viena:030717; 031103;

070108; 070125; 260105; 260116;
260121; 290104;  

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

39 Servicii de transport.
42 Servicii de cercetare biologică.

44 Servicii medicale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03683
(151) 26/05/2014
(732) S.C. AQUASOFT S.R.L., Str.Virtuţii

nr.2, bl.R12, ap.81, sector 6, 060784,
BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

aquasoft We software...because
we care

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
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înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03684
(151) 26/05/2014
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Discover Art târg international
de arta

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;

290112;  
(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 invăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee. 
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare; afaceri imobiliare, inclusiv estimari
şi vânzări ale obiectelor de artă.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii,
inclusiv restaurarea operelor de artă.
40 Tratament de materiale, inclusiv înrămarea
obiectelor de artă.
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 2014 03690
(151) 26/05/2014
(732) U N I V E R S I T A T E A  D I N

CRAIOVA, Str. A. I. Cuza, nr. 13,
judeţul Dolj, 200585, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

UNIVERSITAS
CRAIOVENSIS

(591) Culori revendicate:argintiu, roşu,

albastru, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜


