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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 02697

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09/06/2015 S.C. TAG SQUAD S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
TAG SQUAD

2 M 2015 03732

09/06/2015 ASOCIATIA DARUIESTI ARIPI

Dăruieşte Aripi
wwwdaruestearipi.ro

3 M 2015 03844

09/06/2015 S.C. TRITON S.R.L.

S'MART FIXX

4 M 2015 03867

09/06/2015 S.C. GRAN VIA MOINESTI S.R.L.

58 TIMIŞOARA APARTMENTS

5 M 2015 03868

09/06/2015 VÂLCU MAREK

Marek Vâlcu Concept

6 M 2015 03870

09/06/2015 DASCALU VLAD

2048.org

7 M 2015 03871

09/06/2015 S.C. LA TRENULETE PUB S.R.L.

LA TRENULEŢE

8 M 2015 03872

09/06/2015 CIORNEI CRISTIAN VALENTIN

BUSINESS CAB

9 M 2015 03873

09/06/2015 S.C. INSTA BOOTH SRL-D

Cabina cu zâmbete

10 M 2015 03874

09/06/2015 INDRIEŞ MIRCEA SERGIU

FAMOUS PLACE

11 M 2015 03875

09/06/2015 S.C. NT DESIGN COMPANY
S.R.L.

inred

12 M 2015 03876

09/06/2015 TEATRUL DE ANIMATIE
TANDARICA

FESTIVALUL INTERNATIONAL
AL TEATRULUI
CONTEMPORAN DE ANIMATIE
ImPuls Anima

13 M 2015 03877

09/06/2015 TEATRUL DE ANIMATIE
TANDARICA

TEATRUL DE PE TEATRU

14 M 2015 03879

09/06/2015 S.C. STHENO UNIAS SECURITY
S.R.L.

STHENO UNIAS SECURITY

15 M 2015 03880

09/06/2015 S.C. SMART FOOD SOLUTIONS
S.R.L.

SAVORIA FINEST FOOD

16 M 2015 03881

09/06/2015 PRO TV S.R.L.

Vorbeşte LUMEA

17 M 2015 03882

09/06/2015 NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.

LEGAL PLAY

18 M 2015 03883

09/06/2015 S.C. BANATSKI PAPIS S.R.L.

RESTAURANT YUGOSLAVIA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 03884

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
09/06/2015 S.C. GEROCOSSEN S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
GEROCOSSEN ALGADERM

20 M 2015 03885

09/06/2015 S.C. GEROCOSSEN S.R.L.

GEROCOSSEN ARGAN BIO
COLOR

21 M 2015 03886

09/06/2015 DUMITRU CONSTANTIN

MORELLO

22 M 2015 03887

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

23 M 2015 03888

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Sodexo - Technology for Humans

24 M 2015 03889

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Sodexo - Tehnologie pentru
Oameni

25 M 2015 03890

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Gifty de la Sodexo

26 M 2015 03891

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Gusty de la Sodexo

27 M 2015 03892

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Gifty by Sodexo

28 M 2015 03893

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Gusty by Sodexo

29 M 2015 03894

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Incenty de la Sodexo

30 M 2015 03895

09/06/2015 S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L.

Incenty by Sodexo

31 M 2015 03896

09/06/2015 S.C. RO STAR S.A.

Biscuiţi pe gustul tău!

32 M 2015 03897

09/06/2015 S.C. AVINCIS VINURI S.R.L.

33 M 2015 03898

09/06/2015 S.C. SICULA SERVICE EUROPE
S.R.L.

RPS ROMANIAN POKER
SPORT

34 M 2015 03899

09/06/2015 SPEED PIZZA S.R.L.

SPEED RABBIT PIZZA

35 M 2015 03900

09/06/2015 S.C. SICULA SERVICE EUROPE
S.R.L.

italian oasis

36 M 2015 03901

09/06/2015 S.C. SANU SERVICE RO S.R.L.

SA NU

37 M 2015 03903

09/06/2015 BUMBO DESIGN S.R.L.

BUMBO DESIGN
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(210) M 2015 02697
(151) 09/06/2015
(732) S.C. TAG SQUAD S.R.L., Str.
Lalosu nr. 52, camera 4, ap. 1, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 03732
(151) 09/06/2015
(732) ASOCIATIA DARUIESTI ARIPI,
Str. Dumitru Marinescu nr. 17, Judeţul
Constanţa, 900300, CONSTANŢA
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, ap.32, jud.
Constanţa CONSTANŢA

(540)

(540)

TAG SQUAD
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

Dăruieşte Aripi wwwdaruestearipi.ro

(531) Clasificare Viena:240115; 270508;
290101; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:030716; 030721;
030724; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de publicitate în scopul de
informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei.
36 Colectare de fonduri caritabile, strângerea
de fonduri în domeniul medical, organizarea
acestor fonduri colectate.
44 Consiliere în domeniul medical, consilierea
pacienţilor şi a familiilor acestora privind
afecţiunile şi accesul la tratament.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
campanii cu scop umanitar (servicii sociale).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03844
(151) 09/06/2015
(732) S.C. TRITON S.R.L., B-dul Aurel
Vlaicu nr. 217, jud. Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(210) M 2015 03891
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)
S'MART FIXX

(540)
Gusty de la Sodexo

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
17 Spumă etanşantă; spumă poliamidică;
spumă poliuretanică pentru izolare; spumă
folosită la însonorizare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpara
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului web a produselor din
clasa 17; publicitate on-line a produselor din
clasa 17; servicii de import şi export al
acestora.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fise, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în

˜˜˜˜˜˜˜
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scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe
suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini de
birou; închiriere de fotocopiatoare; decorarea
vitrinelor; prezentare de produse; reproduceri
de documente; studiul pietei; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; gestionare de fişiere informatice;
gestiune administrativa de puncte de
expoziţie; publicare şi distribuire de materiale
promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinte, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03892
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
Gifty by Sodexo
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fise, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în
scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe

˜˜˜˜˜˜˜
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suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini de
birou; închiriere de fotocopiatoare; decorarea
vitrinelor; prezentare de produse; reproduceri
de documente; studiul pietei; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; gestionare de fişiere informatice;
gestiune administrativa de puncte de
expoziţie; publicare şi distribuire de materiale
promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinte, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03893
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
Gusty by Sodexo
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fise, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în
scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe

˜˜˜˜˜˜˜
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suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini de
birou; închiriere de fotocopiatoare; decorarea
vitrinelor; prezentare de produse; reproduceri
de documente; studiul pietei; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; gestionare de fişiere informatice;
gestiune administrativa de puncte de
expoziţie; publicare şi distribuire de materiale
promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agentii de presă şi de
informaţii; comunicatii prin şi/sau ?ntre
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicatii telefonice; posta
electronica; transmitere de mesaje şi imagini
asistata de calculator; informaţii ?n domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinte, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03894
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
Incenty de la Sodexo

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fise, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în

˜˜˜˜˜˜˜
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scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe
suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini de
birou; închiriere de fotocopiatoare; decorarea
vitrinelor; prezentare de produse; reproduceri
de documente; studiul pietei; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; gestionare de fişiere informatice;
gestiune administrativa de puncte de
expoziţie; publicare şi distribuire de materiale
promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinte, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03895
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
Incenty by Sodexo
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fise, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în
scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe

˜˜˜˜˜˜˜
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suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini de
birou; închiriere de fotocopiatoare; decorarea
vitrinelor; prezentare de produse; reproduceri
de documente; studiul pietei; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; gestionare de fişiere informatice;
gestiune administrativa de puncte de
expoziţie; publicare şi distribuire de materiale
promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinte, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03896
(151) 09/06/2015
(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;
270503;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03897
(151) 09/06/2015
(732) S.C. AVINCIS VINURI S.R.L., Str.
Dr. Grigore Romniceanu, nr. 15,
sector 5, 050574, BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 03898
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SICULA SERVICE EUROPE
S.R.L., Str. Dornei nr. 121, demisol,
ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

(540)

RPS ROMANIAN POKER SPORT
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, alb, negru
(531) Clasificare Viena:240701; 240711;
260418; 270502; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:011523; 020301;
020316; 020323;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03900
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SICULA SERVICE EUROPE
S.R.L., Str. Dornei nr. 121, demisol,
ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 03899
(151) 09/06/2015
(732) SPEED PIZZA S.R.L., Şos.
Cotroceni nr. 14, et. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

(540)
SPEED RABBIT PIZZA

(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; produse de patiserie şi cofetărie, pizza
preparată şi nepreparată, pizza congelată.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor. ambalare şi livrare la domiciliu de
produse alimentare în special băuturi, salate,
pizza, paste, şi alte preparate.
43 Servicii de alimentaţie publică: pizzerie cu
vânzare directă sau livrare la domiciliu,
restaurant cu autoservire sau tip fast food,
servicii de catering; cantină, cafenea, bar,
snack-bar.

italian oasis
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
galben, maro, vişiniu, verde, auriu,
portocaliu, roz
(531) Clasificare Viena:020908; 050722;
050724; 260114; 260115; 270502;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
11 Aparate de iluminat, de incălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

(210) M 2015 03901
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SANU SERVICE RO S.R.L.,
Nr. 295, Jud. Timiş, , TOPOLOVATU
MARE ROMANIA
(740) A R I A N A
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03867
(151) 09/06/2015
(732) S.C. GRAN VIA MOINESTI S.R.L.,
Str. Clucerului nr. 35, tronson 2, et. 3,
birou 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

SA NU

(540)
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:241502; 241508;
241513; 270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare

58 TIMIŞOARA APARTMENTS
(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;
270711; 290113;

12
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Port-bebe; eşarfe pentru susţinerea
copiilor; rucsac cu chingi pentru transportul
bebeluşilor; curele pentru transportul
bebeluşilor.
35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio; televiziune şi
on-line într-o reţea computerizată; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; comercializarea (vânzarea en gros
şi en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor cuprinse în clasele 18, 25 şi 28,
prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.
42 Servicii de design; consultanţă în materie
de design; decoraţiuni interioare; cercetare în
domeniul designului; creare şi menţinere site
web propriu.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03903
(151) 09/06/2015
(732) BUMBO DESIGN S.R.L., Str. Horia,
nr. 62, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03868
(151) 09/06/2015
(732) VÂLCU MAREK, Str. Puţul lui
Zamfir nr. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

BUMBO DESIGN
(531) Clasificare Viena:031309; 031324;
270303; 270501;

(540)
Marek Vâlcu Concept
13
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman şi animal; plasturi şi
materiale pentru mulaje dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide.
44 Servicii medicale; servicii vetrinare;
servicii de igienă şi de îngrijire pentru oameni
sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2015 03871
(151) 09/06/2015
(732) S.C. LA TRENULETE PUB S.R.L.,
B-dul Unirii nr. 69, bl. G2B, parter, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

LA TRENULEŢE

(540)

(210) M 2015 03870
(151) 09/06/2015
(732) DASCALU VLAD, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bl. B, sc. B1, etaj 9, ap.
49, sector 2, 022204, BUCUREŞTI
ROMANIA

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru,
verde, maro, albastru, gri, portocaliu
(531) Clasificare Viena:011511; 020123;
110304; 180111; 180123; 190725;
270502; 270510; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(540)
2048.org

˜˜˜˜˜˜˜

511)

Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
38 Telecomunicaţii.
˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 03872
(151) 09/06/2015
(732) CIORNEI CRISTIAN VALENTIN,
Str. Lacul Tei nr. 67, bl. 6, et. 1, ap. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03874
(151) 09/06/2015
(732) INDRIEŞ MIRCEA SERGIU, Str.
Poet Andrei Mureşanu nr. 14, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)
BUSINESS CAB

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; transport terestru; transport
rutier; transport de pasageri.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03873
(151) 09/06/2015
(732) S.C. INSTA BOOTH SRL-D, Str.
Inului nr. 8, ap. 16, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

FAMOUS PLACE

Cabina cu zâmbete
(591) Culori revendicate:negru (pantone
black C), roşu (pantone 185C)
(531) Clasificare Viena:260414; 260416;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(531) Clasificare Viena:011521; 260103;
260725; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
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tipărite pentru bagaje; etichete pentru
expedierea mărfurilor; hârtie pentru etichete;
etichete din hârtie; felicitări; felicitări pentru
ziua de naştere.
42 Găzduirea site-urilor informatice; găzduire
de site-uri web pentru terţi; găzduire de pagini
web pe internet (hosting); găzduirea site-urilor
de internet (site-uri web); proiectare, creare,
găzduire, intreţinere de pagini web pentru
terţi; găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online; proiectare, creare,
găzduire şi întreţinere de pagini de internet
pentru terţi; creare de site-uri pe internet;
creare şi design de site-uri web pentru terţi;
creare şi întreţinere de site-uri (pagini web)
pentru terţi; creare, proiectare, dezvoltare şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi.

(210) M 2015 03875
(151) 09/06/2015
(732) S.C. NT DESIGN COMPANY
S.R.L., Str. Viorelelor nr. 16, judeţul
Arad, 310270, ARAD ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

inred

(210) M 2015 03876
(151) 09/06/2015
(732) TEATRUL DE ANIMATIE
TANDARICA, Str. Gen. Eremia
Grigorescu nr. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Tipărituri; broşuri; hârtie de tipărire offset
pentru broşuri; cărţi de vizită; afişe; afişe
publicitare; afişe din hârtie; afişe tipărite din
hârtie; meniuri tipărite; meniuri; fluturaşi
publicitări; fluturaşi informativi; carneţele;
carneţele pentru notiţe; carneţele de buzunar
(papetărie); agende personale; agende; agende
datate; agende de buzunar; agende de birou;
agende de întâlniri; agende de telefon; agende
de planificare pentru birou; jurnale şi agende;
publicaţii promoţionale; mape; mape de
conferinţă; mape pentru documente; mape de
hârtie (papetărie); plicuri; plicuri (papetărie);
plicuri de papetărie; plicuri pentru timbre
poştale; coli de hârtie (papetărie); coli de
hârtie pentru notiţe; ecusoane din hârtie;
etichete adezive; etichete autocolante; etichete
adezive tipărite; etichete de preţ; etichete

(540)
FESTIVALUL INTERNATIONAL AL
TEATRULUI CONTEMPORAN DE
ANIMATIE ImPuls Anima

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
16
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articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
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 2015 03877
(151) 09/06/2015
(732) TEATRUL DE ANIMATIE
TANDARICA, Str. Gen. Eremia
Grigorescu nr. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 03879
(151) 09/06/2015
(732) S.C. STHENO UNIAS SECURITY
S.R.L., Str. Rafinorilor nr. 4, modulul
E1, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA

(540)
(540)
TEATRUL DE PE TEATRU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;

STHENO UNIAS SECURITY
17
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(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:240115; 270524;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice; plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făina 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03880
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SMART FOOD SOLUTIONS
S.R.L., Str. Gârlei nr. 1B, et. 3,
camera 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

SAVORIA FINEST FOOD
(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu,
alb
(531) Clasificare Viena:011511; 110304;
250119; 270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe

˜˜˜˜˜˜˜
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42 Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

(210) M 2015 03881
(151) 09/06/2015
(732) PRO TV S.R.L., Bdul. Pache
Protopopescu nr. 105, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI S.R.L.,
Bucharest Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03882
(151) 09/06/2015
(732) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.,
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 1A, corp
A, intr. A, et. 4, sector 1, 013618,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
(540)
LEGAL PLAY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; cercetări şi evaluări în domeniul
afacerilor; servicii profesionale de consultanţă
în legătură cu activitatea şi funcţionarea
întreprinderilor; consultanţă în afaceri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice.

Vorbeşte LUMEA
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260406; 260409;
260418; 290112;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Divertisment; realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio; instruire;
activităţi sportive şi culturale.
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(210) M 2015 03883
(151) 09/06/2015
(732) S.C. BANATSKI PAPIS S.R.L.,
Calea Bogdăneştilor nr. 181, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(210) M 2015 03884
(151) 09/06/2015
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.
Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
GEROCOSSEN ALGADERM

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 03885
(151) 09/06/2015
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.
Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA

RESTAURANT YUGOSLAVIA
(591) Culori revendicate:maro, alb, bleu
(531) Clasificare Viena:010102; 260113;
260121; 260124; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Gestionarea şi administrarea afacerilor
comerciale; publicitatea şi reclamă; servicii
de comerţ on-line.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).
43 Servicii de alimentaţie publică.

(540)
GEROCOSSEN ARGAN BIO COLOR

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 03886
(151) 09/06/2015
(732) DUMITRU CONSTANTIN, Str.
Dragoş Vodă nr. 11, vila 14, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 03887
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)
MORELLO

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gatite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:010102; 010125;
040505;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Prpduse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fişe, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
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comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie,
eşantioane); publicitate şi actualizare de
documentaţie publicitară, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronică şi
informatică; relaţii publice; organizare de
expoziţii, de saloane în scopuri comerciale
sau publicitare, inclusiv pe suport electronic
şi informatic; consultanţă în conducerea şi
organizarea afacerilor comerciale; expertize
în afaceri; cercetări pentru afaceri comerciale;
previziuni privind activităţile comerciale;
afisaj exterior (publicitate); închiriere de
aparate şi maşini de birou; închiriere de
fotocopiatoare; decorarea vitrinelor;
prezentare de produse; reproduceri de
documente; studiul pieţei; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau de
publicitate; gestionare de fişiere informatice;
gestiune administrativă de puncte de
expoziţie; publicare şi distribuire de materiale
promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03888
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
Sodexo - Technology for Humans

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fişe, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în

˜˜˜˜˜˜˜
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scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe
suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini
de birou; închiriere de fotocopiatoare;
decorarea vitrinelor; prezentare de produse;
reproduceri de documente; studiul pietei;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate; gestionare de fişiere
informatice; gestiune administrativa de puncte
de expoziţie; publicare şi distribuire de
materiale promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinte, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03889
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
Sodexo - Tehnologie pentru Oameni

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fişe, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în

˜˜˜˜˜˜˜
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scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe
suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini
de birou; închiriere de fotocopiatoare;
decorarea vitrinelor; prezentare de produse;
reproduceri de documente; studiul pietei;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate; gestionare de fişiere
informatice; gestiune administrativa de puncte
de expoziţie; publicare şi distribuire de
materiale promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;
transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

(210) M 2015 03890
(151) 09/06/2015
(732) S.C. SODEXO PASS ROMANIA
S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 5,
Novo Park, Corpul de Clădire G
(Clădirea Aerofina-G2 S+P), parter şi
Nivel Inferior, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI
(540)
Gifty de la Sodexo

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Carduri magnetice, carduri de memorie.
16 Produse de imprimerie, inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri; voucher-e
(tipizate); fişe, cartele, bilete, cupoane,
articole de papetărie şi de birou (cu excepţia
mobilelor).
35 Publicitate, inclusiv publicitate pe
suporturi electronice şi informatice, distribuire
de eşantioane şi de prospecte, inclusiv prin
reţelele de comunicare electronice şi
informatice; închiriere de spaţii publicitare,
inclusiv pe suporturi electronice şi
informatice; organizare de operaţiuni
comerciale de fidelizare a clientelei; servicii
de promoţie de vânzări; difuzare şi închiriere
de materiale publicitare (foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, eşantioane);
publicitate şi actualizare de documentaţie
publicitară, inclusiv prin reţelele de
comunicare electronică şi informatică; relaţii
publice; organizare de expoziţii, de saloane în

˜˜˜˜˜˜˜
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transmisie de informaţii prin internet; servicii
telefonice; comunicaţii telefonice; poştă
electronică; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; transmisie de telecopii;
transmitere de mesaje.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; publicare de cărţi, de
reviste; organizarea de concursuri pentru
educaţie sau divertisment; organizare şi
coordonare de colocvii, conferinte, congrese,
seminarii; organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educative.

scopuri comerciale sau publicitare, inclusiv pe
suport electronic şi informatic; consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor
comerciale; expertize în afaceri; cercetari
pentru afaceri comerciale; previziuni privind
activităţile comerciale; afisaj exterior
(publicitate); inchiriere de aparate şi maşini
de birou; închiriere de fotocopiatoare;
decorarea vitrinelor; prezentare de produse;
reproduceri de documente; studiul pietei;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate; gestionare de fişiere
informatice; gestiune administrativa de puncte
de expoziţie; publicare şi distribuire de
materiale promoţionale.
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă şi de
informaţii; comunicaţii prin şi/sau între
calculatoare şi terminale de calculator;

˜˜˜˜˜˜˜
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