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Cereri Mărci publicate în 23.03.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 01751

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2015 Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român

2 M 2015 01752

16/03/2015 Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român

3 M 2015 01753

16/03/2015 Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român

4 M 2015 01754

16/03/2015 Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român

TEAM ROMANIA RO

5 M 2015 01755

16/03/2015 Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român

RO

6 M 2015 01756

16/03/2015 Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român

ROMÂNIA COMITETUL OLIMPIC
ŞI SPORTIV ROMÂN

7 M 2015 01841

14/03/2015 S.C. WEST AGREMENT S.R.L.

Centrul de Echitaţie Herneacova

8 M 2015 01842

14/03/2015 S.C. WEST AGREMENT S.R.L.

Centrul de Agrement Herneacova

9 M 2015 01843

15/03/2015 TUDOSE MIHAI

meier

10 M 2015 01844

15/03/2015 MB EXPERT CONSULTING CO
S.R.L.

Caprice

11 M 2015 01845

16/03/2015 S.C. AXIS CORPORATE
SECURITY S.R.L.

AXIS SECURITY

12 M 2015 01846

16/03/2015 ZIDARU ION

L l) kum l

13 M 2015 01847

16/03/2015 S.C. RED STARS TRAINING
SECURITY S.R.L.

RED STARS TRAINING R.S.T.
SECURITY

14 M 2015 01848

16/03/2015 S.C. EXPRES COLET S.R.L.

MEGA HAIR

15 M 2015 01849

16/03/2015 S.C. NETROM SOFTWARE S.R.L. NETROM premium software NR

16 M 2015 01850

16/03/2015 VOINEA LACRAMIOARA LAURA

MEDNET marketing research
center

17 M 2015 01851

16/03/2015 PARASCHIV ANDRA

Păstorel

1

Denumire
Marcă
(540)
Romania
TEAM RO ROMANIA
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 01852

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2015 S.C. SWAT SHIELD S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
SWAT SHIELD

19 M 2015 01853

16/03/2015 S.C. UP VISION S.R.L.

UP VISION

20 M 2015 01854

16/03/2015 S.C. NATURAL S.R.L.

irina dulce prietenie

21 M 2015 01855

16/03/2015 ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

Leul Curajos

22 M 2015 01856

16/03/2015 ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

Asociaţia Little People România

23 M 2015 01857

16/03/2015 ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

Temerarii - Comunitatea
Naţională a Tinerilor Români
Supravieţuitori de Cancer

24 M 2015 01858

16/03/2015 ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

25 M 2015 01859

16/03/2015 ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA

Programul de suport psihosocial
al pacienţilor " Nu Mi-e Frică!"

26 M 2015 01860

16/03/2015 S.C. JUMBO INTERNATIONAL
INVEST S.R.L.

IKON

27 M 2015 01861

16/03/2015 S.C. LAVY-COLY S.R.L.

L & V LAVY-COLY

28 M 2015 01862

16/03/2015 KAHILOGULLARI
MIHAELA-FLORENTINA

Magazinul tău de suflet !

29 M 2015 01863

16/03/2015 PROFIMAT CONSTRUCT S.R.L.

ProfiDeko

30 M 2015 01864

16/03/2015 ENESCU VALENTIN ANDREI

n-joy Radio Clasic în culori

31 M 2015 01865

16/03/2015 BARZA VIEZURE MANZ S.R.L.

BARZĂ VIEZURE MÎNZ

32 M 2015 01866

16/03/2015 S.C. WINE PRINCESS S.R.L.

CLARUS

33 M 2015 01867

16/03/2015 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

ARCA LUI NOE

34 M 2015 01868

16/03/2015 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

DIMINEAŢA TÂRZIU

35 M 2015 01869

16/03/2015 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

PLUSURI ŞI MINUSURI

2
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2015 01870

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2015 S.C. TRANSILVANIA LACTATE
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Transilvania Lactate Produse
Premium Excelenta Gustului

37 M 2015 01871

16/03/2015 DINESCU DAN DUMITRU

FEEL BILL

38 M 2015 01873

16/03/2015 S.C. MARELVI IMPEX S.R.L.

PRACTIC ELECTROCASNICE

39 M 2015 01874

16/03/2015 S.C. TRANSILVANIA LACTATE
S.R.L.

Transilvania Lactate Romania
Companie responsabilă implicată
în activităţi pentru comservarea
mediului

40 M 2015 01875

16/03/2015 S.C. TRANSILVANIA LACTATE
S.R.L.

Bivoliţa

41 M 2015 01876

16/03/2015 IONESCU MARIUS-TUDOR

CORUL VOX MEDICALIS

42 M 2015 01877

16/03/2015 S.C. SECURITEX INTELLIGENCE SECURITEX
SERVICES S.R.L.

43 M 2015 01878

16/03/2015 S.C. ECOPIER S.R.L.

ecopier expertul tău în copiatoare

44 M 2015 01879

16/03/2015 S.C. ARIKI BIJOUX S.R.L.

ARIKI bijoux BIJUTERII CU
SUFLET

45 M 2015 01880

16/03/2015 S.C. ZIRCON DENT S.R.L.

LUCRĂRI INTELIGENTE

46 M 2015 01881

16/03/2015 S.C. REPUBLICA BIO S.R.L.

PARCUL BIO

47 M 2015 01882

16/03/2015 S.C. ARCANUM MANAGEMENT & MORPHEUS THE PUB
CONSULTING S.R.L.

48 M 2015 01883

16/03/2015 S.C. DENTAL EXPERTS S.R.L.

dentalexperts

49 M 2015 01884

16/03/2015 S.C. MED LIFE S.A.

SISTEMUL MEDICAL MedLife.
Primul sistem medical sănătos din
România

50 M 2015 01885

16/03/2015 S.C. URBAN AMBITION S.R.L.

Urban Ambition

51 M 2015 01886

16/03/2015 S.C. LUTZ AUTOMOBILE S.A.

LUTZ automobile

52 M 2015 01887

16/03/2015 S.C. METABO INSTAL S.R.L.

TAICOVSKY TĂIERE ŞI
PERFORARE BETON
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
53 M 2015 01888

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2015 S.C. ELIT S.R.L.

4

Denumire
Marcă
(540)
Pizzaro
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prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub forma
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, lotiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide.
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
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,

(210) M 2015 01751
(151) 16/03/2015
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Romania
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, alb, verde, negru
(531) Clasificare Viena:240723; 260106;
260409; 260418;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale 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
înindustrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
2
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semnalizare, verificare, (salvare) şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice, discuri
acustice; mecanisme pentruaparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, in
aer sau pe apa.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi pentru papetarie 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.
17 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de imbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici si şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
3
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
29 Carne, peste, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultura.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01752
(151) 16/03/2015
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

TEAM RO ROMANIA
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), galben (pantone 116C),
albastru (pantone 2728C)
(531) Clasificare Viena:270506; 270509;
270519; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale 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
înindustrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
4
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prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub forma
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
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
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,

semnalizare, verificare, (salvare) şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice, discuri
acustice; mecanisme pentruaparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, in
aer sau pe apa.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi pentru papetarie 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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale care nu sunt
5
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incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de imbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici si şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
29 Carne, peste, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
6
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servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultura.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi
înindustrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub forma
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, lotiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide.
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
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01753
(151) 16/03/2015
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:240723; 260409;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
7
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ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de imbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici si şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;

furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, (salvare) şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice, discuri
acustice; mecanisme pentruaparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, in
aer sau pe apa.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi pentru papetarie 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
8
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flori artificiale.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
29 Carne, peste, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii

de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultura.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01754
(151) 16/03/2015
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

TEAM ROMANIA RO
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), galben (pantone 116C),
albastru (pantone 2728C)
(531) Clasificare Viena:020123; 250725;
270501; 270506; 270519; 290113;
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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
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, (salvare) şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice, discuri
acustice; mecanisme pentruaparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, in
aer sau pe apa.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale 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
înindustrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub forma
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, lotiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
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
10
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi pentru papetarie 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.
17 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile

fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de imbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici si şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
29 Carne, peste, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
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albastru (pantone 2728C)
(531) Clasificare Viena:270506; 270509;
270512; 270519; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale 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
înindustrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub forma
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, lotiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice

38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultura.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01755
(151) 16/03/2015
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

RO
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), galben (pantone 116C),
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care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi pentru papetarie 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.
17 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,

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
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, (salvare) şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice, discuri
acustice; mecanisme pentruaparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, in
aer sau pe apa.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
13
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saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de imbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici si şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
29 Carne, peste, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultura.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi a persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, lotiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide.
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
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, (salvare) şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,

(210) M 2015 01756
(151) 16/03/2015
(732) Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, Bd. Mărăşti nr. 20A, sector 1,
011468, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

ROMÂNIA COMITETUL OLIMPIC ŞI
SPORTIV ROMÂN
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, alb, verde, nagru
(531) Clasificare Viena:240723; 260106;
260410; 260412; 260418; 270501;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale 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
înindustrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub forma
15
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nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă, neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de imbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici si şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;

acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice, discuri
acustice; mecanisme pentruaparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, in
aer sau pe apa.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetarie;
adezivi pentru papetarie 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.
17 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
16
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29 Carne, peste, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultura.

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01841
(151) 14/03/2015
(732) S.C. WEST AGREMENT S.R.L.,
Calea Lugojului nr. 15A, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

Centrul de Echitaţie Herneacova
(591) Culori revendicate:galben, roşu
(531) Clasificare Viena:030301; 270508;
270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment prin organizarea
de întreceri sportive; organizarea de competiţii
sportive.
43 Pensiune pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01842
(151) 14/03/2015
(732) S.C. WEST AGREMENT S.R.L.,
Calea Lugojului nr. 15A, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01843
(151) 15/03/2015
(732) TUDOSE MIHAI, Str. Ion Mihalache
nr. 335, 011000, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
Centrul de Agrement Herneacova

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de divertisment prin organizarea
de întreceri sportive; organizarea de competiţii
sportive.
43 Pensiune pentru animale.

meier
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu suplimente alimentare; servicii de
vânzare cu ridicata în legatură cu suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01844
(151) 15/03/2015
(732) MB EXPERT CONSULTING CO
S.R.L., Str. Matei Basarab nr. 3, bl.
C1, parter, ap. 5, camera 36, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01873
(151) 16/03/2015
(732) S.C. MARELVI IMPEX S.R.L.,
Calea Cernăuţi nr. 114, Judeţul
Suceava, 725400, RĂDĂUŢI
ROMANIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)
Caprice

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Lenjerii de pat cu falduri; lenjerii de pat cu
volane; lenjerii de pat şi feţe de mese;
decoraţiuni de perete din materiale textile;
lenjerie de pat pentru bebeluşi; lenjerie de pat
pentrubaldachine.

PRACTIC ELECTROCASNICE
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini de spălat, roboţi de bucătărie,
mixere.
9 Aparate şi instrumente electrice,
electrocasnice, componente, software,
echipamante audio-video, produse
electrocasnice aparţinând acestei clase.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; operaţiuni de import-export cu
produse electrocasnice şi electrice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(210) M 2015 01874
(151) 16/03/2015
(732) S.C. TRANSILVANIA LACTATE
S.R.L., Str. Târgului nr. 29 A, biroul
3, Judeţul Braşov, *, RUPEA
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)

˜˜˜˜˜˜˜
Transilvania Lactate Romania Companie
responsabilă implicată în activităţi pentru
comservarea mediului
(591) Culori revendicate:auriu, alb
(531) Clasificare Viena:031301; 060104;
061901; 270515; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, păsări şi vânat; extracte de carne;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01845
(151) 16/03/2015
(732) S . C . A X I S C O R P O R A T E
SECURITY S.R.L., Bdul. Nicolae
Bălcescu nr. 46, bl. B, sc. B, ap. 18,
Judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA

(210) M 2015 01854
(151) 16/03/2015
(732) S.C. NATURAL S.R.L., Str. Cireasov
nr. 12, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

(540)

AXIS SECURITY
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270517; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

irina dulce prietenie
(591) Culori revendicate:ciclam (Pantone
192C)
(531) Clasificare Viena:011515; 270524;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie ale unui
laborator specializat, petit - beurre; biscuiţi;
turtă dulce; prăjiturele; dulciuri.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, servicii de
import-export, comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul cu produse de patiserie şi cofetărie
ale unui laborator specializat, petit-beurre;

˜˜˜˜˜˜˜
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zburătoare (jucării); jocuri; puzzle; zmeie;
pălării din hârtie pentru petreceri; jucării de
pluş; maşini de jucărie la scară; scutere
(jucării); fluturaşi (de badminton); ursuleţi de
pluş; jucării.
41 Educaţie; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii educaţionale care
promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor; publicare de afişe; furnizare de
cursuri de instruire privind conştiinţa de sine;
organizare de jocuri cu tematică medicală;
servicii educative în domeniul sănătăţii;
servicii educaţionale sub formă de furnizare
de programe de îngrijire medicală; asistenţă
profesională individualizată (coaching);
instruire profesională; formare de personal
care lucrează cu asociaţie orientată umanitar;
servicii educative privind tratamentele
terapeutice; organizare, realizare şi prezentare
de reprezentaţii de teatru; toate acestea pentru
a răspunde nevoilor pacienţilor oncopediatrici.

biscuiţi; turtă dulce; prăjiturele; dulciuri,
permiţând clienţilor să !e vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzarea, prin corespondenţă, sau prin
mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web; aranjarea
vitrinelor.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică; cofetărie; cafenele;
pensiuni; moteluri; hosteluri; snack-bar-uri;
servicii de bar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01855
(151) 16/03/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA, Cal. Manastur nr. 42B,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

42 Dezvoltare, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator; creare de
animaţii şi efecte speciale pentru terţi;
proiectare, gestionare şi monitorizare de
forumuri de discuţii on-line.

(540)
Leul Curajos

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun; pistoale cu aer (jucării); baloane;
mingi pentru jocuri; clopoţei pentru pomul de
Crăciun; cuburi (jocuri); cuburi (jucării);
jocuri de construcţie; suporturi de lumânări
pentru Crăciun; cărţi de joc; confetii; truse de
magie; discuri pentru jocuri; discuri
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tratament cu privire la cancer; coordonarea
programelor de lobby pentru sensibilizarea
publicului cu privire la domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
a cancer; servicii de consultanţă comercială,
respectiv consultanţă în stabilirea, gestionarea
şi exploatarea centrelor pentru tratarea
cancerului; servicii de utilizare şi recenzie
privind serviciul medical şi consultanţă pentru
acestea; publicitate; sponsorizare (publicitate);
organizare şi conducere de conferinţe,
forumuri, colocvii, seminarii, tabere, saloane
sau expoziţii profesionale sau nu în scopuri
comerciale sau publicitare; difuzare de
material publicitar broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane); colectare şi ordonare
sistematică a datelor într-un fişier central;
difuzare de documentaţie publicitară, de
anunţuri publicitare şi de material publicitar,
şi anume foi volante, prospecte, eşantioane şi
imprimate; închiriere de spaţii publicitare;
rezervare de spaţii publicitare; actualizare de
documentaţie publicitară; servicii de
organizare de expoziţii cu scop publicitar;
promovare de vânzări în domeniul articolelor
legate de lupta contra cancerului; studii de
piaţă; promovarea interesului şi constientizării
publice şi profesionale în domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
la cancer; desfăşurare de campanii; servicii de
consiliere şi de consultanţă comercială,
inclusiv serviciile legate de planificarea
strategică a afacerii legate de sănătate şi
îngrijirea sănătăţii.
36 Colecte de binefacere; administrarea şi
monitorizarea fondurilor caritabile; organizare
de acţiuni de colectare de fonduri; colectare de
fonduri de binefacere; organizare de colecte;
organizare de aranjamente pentru facilitarea
donaţiilor caritabile; investiţii de capital;
sponsorizare financiară; strângere de fonduri;

(210) M 2015 01856
(151) 16/03/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA, Cal. Manastur nr. 42B,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

Asociaţia Little People România
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Promovarea interesului şi constientizării
publice şi profesionale în domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
la cancer; sensibilizarea publicului cu privire
la nevoia de prevenire a cancerului; servicii
ale asociaţiilor, şi anume promovarea
intereselor persoanelor în domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
la cancer; coordonarea relaţiilor
publ i ce/ c a mp a n i i l o r me d i a pentru
sensibilizarea publicului cu privire la
domeniul cercetării, educaţiei şi opţiunilor de
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furnizare de finanţare pentru cercetare
medicală, cercetare academică, burse şcolare
şi burse universitare, tratamente, pentru
modernizarea şi îmbunătăţirea clădirilor de
spitale, facilităţilor spitaliere şi spaţiilor de
tratare a pacienţilor, pentru puncte medicale şi
de infirmerie; servicii de subvenţii financiare;
furnizare de asistenţă financiară şi informare
pentru pacienţi şi familiile acestora.
41 Educaţie; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii educaţionale care
promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor; publicare de afişe; servicii
educaţionale de sprijin; organizare de întruniri
educative; publicare, inclusiv publicare
on-line; organizare şi coordonare de ateliere
de formare, colocvii, conferinţe, forumuri,
congrese, seminarii sau simpozioane, saloane
sau expoziţii profesionale sau nu, în scopuri
culturale sau educative, în special în domeniul
medical sau al sănătăţii; organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative în
special în domeniul medical sau al sănătăţii;
organizare de concursuri, de jocuri, de
campanii de informare şi de manifestaţii
profesionale sau nu, în scopuri culturale sau
educaţionale în domeniul medical sau al
sănătăţii; informaţii (educaţie); informaţii în
materie de divertisment, de educaţie, de
prevenire şi de sănătate, şi anume, campanii
de informare cu privire la depistarea
cancerului şi informaţii şi sensibilizare în
materie de prevenirea şi depistarea cancerului;
organizarea de competiţii sportive;
organizarea de spectacole de teatru şi alte
spectacole de divertisment; instruire în
domeniul cancerului prin târguri şi expoziţii;
organizarea şi desfăşurarea de participări la

conferinţe, la congrese, la seminarii;
organizarea şi conducerea de workshop-uri;
producţie de filme (aparate de instruire şi
informare); tutoriale pe probleme legate de
cancer; servicii de instruire pe probleme legate
de cancer; productie de programe radiofonice
şi de televiziune; producţie de spectacole;
publicare de texte (cu excepţia textelor
publicitare) în ziare, cărţi şi alte produse de
imprimerie; reprezentaţii teatrale; activităţi
sportive; activităţi culturale (arte vizuale);
instruire pe probleme legate de cancer;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării); servicii educaţionale
care promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor.
44 Servicii de consiliere în legătură cu
cancerul; servicii medicale; programe de
asistenţă pentru pacienţi; servicii de consiliere
legate de interesele şi nevoile pacienţilor cu
cancer şi supravieţuitorilor cancerului şi
familiilor lor; administrare de programe
pentru susţinerea pacienţilor, depistarea
cancerului, programe de diagnosticare a
cancerului şi de tratare a cancerului, studii şi
testări clinice referitoare la sănătatea publică;
servicii de consiliere şi examinare psihologică
pentru persoanele care suferă de cancer;
servicii de îngrijire a sănătăţii prin psihologie
emoţională; servicii de terapie; psihoterapie;
consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoţionale asociate afecţiunilor medicale;
consiliere privind tratarea psihologică a
afecţiunilor medicale; monitorizarea
pacienţilor; consiliere privind îngrijirea
pacienţilor cu cancer pentru toate problemele
sociale apărute în legătură cu cancerul;
asistenţă psihosocială; îngrijire şi consiliere
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legate de lupta contra cancerului, studii de
piaţă; promovarea interesului şi conştientizării
publice şi profesionale în domeniul cercetării,
educaţiei şi opţiunilor de tratament cu privire
la cancer; servicii de consultanţă pentru
orientare profesională; desfăşurare de
campanii.
36 Colecte de binefacere; administrarea şi
monitorizarea fondurilor caritabile; organizare
de acţiuni de colectare de fonduri; colectare de
fonduri de binefacere; organizare de colecte;
organizare de aranjamente pentru facilitarea
donaţiilor caritabile; investiţii de capital;
sponsorizare financiară; strângere de fonduri;
furnizare de finanţare pentru cercetare
medicală, cercetare academică, burse şcolare
şi burse universitare, tratamente, pentru
modernizarea şi îmbunătăţirea clădirilor de
spitale, facilităţilor spitaliere şi spaţiilor de
tratare a pacienţilor, pentru puncte medicale şi
de infirmerie; servicii de subvenţii financiare;
furnizare de asistenţă financiară şi informare
pentru pacienţi şi familiile acestora.
41 Educaţie; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii educaţionale care
promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor; publicare de afişe; servicii
educaţionale de sprijin; organizare de întruniri
educative; publicare, inclusiv publicare
on-line; organizare şi coordonare de ateliere
de formare, colocvii, conferinţe, forumuri,
congrese, tabere, seminarii sau simpozioane,
saloane sau expoziţii profesionale sau nu, în
scopuri culturale sau educative, în special în
domeniul medical sau al sănătăţii; organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative
în special în domeniul medical sau al sănătăţii;
organizare de concursuri, de jocuri, de

terapeutică şi medicală; informaţii despre
cancer.
45 Servicii de orientare şi de însoţire pentru
pacienţi; servicii personale şi sociale prestate
pentru satisfacerea necesităţilor indivizilor, şi
anume servicii de primire, de orientare şi de
însoţire de persoane.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01857
(151) 16/03/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA, Cal. Manastur nr. 42B,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)
Temerarii - Comunitatea Naţională a
Tinerilor Români Supravieţuitori de
Cancer
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Sensibilizarea publicului cu privire la
nevoia de prevenire a cancerului; difuzare de
documentaţie publicitară, de anunţuri
publicitare şi de material publicitar, şi anume
foi volante, prospecte, eşantioane şi
imprimate, închiriere de spaţii publicitare,
rezervare de spaţii publicitare, actualizare de
documentaţie publicitară, servicii de
organizare de expoziţii cu scop publicitar,
promovare de vânzări în domeniul articolelor
24
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campanii, de informare şi de manifestaţii
profesionale sau nu, în scopuri culturale sau
educaţionale în domeniul medical sau al
sănătăţii; informaţii (educaţie); informaţii în
materie de divertisment, de educaţie, de
prevenire şi de sănătate, şi anume, campanii
de informare cu privire la depistarea
cancerului şi informaţii şi sensibilizare în
materie de prevenire şi depistare a cancerului;
organizarea de competiţii sportive;
organizarea de spectacole de teatru şi alte
spectacole de divertisment; instruire în
domeniul cancerului prin târguri şi expoziţii;
organizarea şi desfăşurarea de participări la
conferinţe, la congrese, la seminarii;
organizarea şi conducerea de workshop-uri;
producţie de filme (aparate de instruire şi
informare); tutoriale pe probleme legate de
cancer; servicii de instruire pe probleme
legate de cancer; producţie de programe
radiofonice şi de televiziune; producţie de
spectacole; publicare de texte (cu excepţia
textelor publicitare) în ziare, cărţi şi alte
produse de imprimerie; reprezentaţii teatrale;
activităţi sportive; activităţi culturale (arte
vizuale); instruire pe probleme legate de
cancer; orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării).
44 Servicii de consiliere în legătură cu
cancerul; servicii medicale; programe de
asistenţă pentru pacienţi; servicii de consiliere
şi examinare psihologică pentru persoanele
care au supravieţuit cancerului; servicii de
consiliere legate de interesele şi nevoile
pacienţilor cu cancer şi supravieţuitorilor
cancerului şi familiilor lor; administrare de
programe pentru supravieţuitorii de cancer;
servicii de psihoterapie integrativă; informaţii
despre cancer.

(210) M 2015 01858
(151) 16/03/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA, Cal. Manastur nr. 42B,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(591) Culori
galben

revendicate:negru,

maro,

(531) Clasificare Viena:030101; 030116;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun; pistoale cu aer (jucării); baloane;
mingi pentru jocuri; clopoţei pentru pomul de
Crăciun; cuburi (jocuri); cuburi (jucării);
jocuri de construcţie; suporturi de lumânări
pentru Crăciun; cărţi de joc; confetii; truse de
magie; discuri pentru jocuri; discuri
zburătoare (jucării); jocuri; puzzle; zmeie;
pălării din hârtie pentru petreceri; jucării de

˜˜˜˜˜˜˜
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pluş; maşini de jucărie la scară; scutere
(jucării); fluturaşi (de badminton); ursuleţi de
pluş; jucării.
41 Educaţie; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii educaţionale care
promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor; publicare de afişe; furnizare de
cursuri de instruire privind conştiinţa de sine;
organizare de jocuri cu tematică medicală;
servicii educative în domeniul sănătăţii;
servicii educaţionale sub formă de furnizare
de programe de îngrijire medicală; asistenţă
profesională individualizată (coaching);
instruire profesională; formare de personal
care lucrează cu asociaţie orientată umanitar;
servicii educative privind tratamentele
terapeutice; organizare, realizare şi prezentare
de reprezentaţii de teatru; toate acestea pentru
a răspunde nevoilor pacienţilor oncopediatrici.

(210) M 2015 01859
(151) 16/03/2015
(732) ASOCIATIA LITTLE PEOPLE
ROMANIA, Cal. Manastur nr. 42B,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)
Programul de suport psihosocial al
pacienţilor " Nu Mi-e Frică!"

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; servicii de educaţie, instruire şi
divertisment; servicii educaţionale care
promovează interesele unei organizaţii
dedicată furnizării de fonduri şi asistenţă
pentru persoanele cu cancer, cercetarea
cancerului şi supravieţuitorii cancerului şi
familiile lor; publicare de afişe; furnizare de
cursuri de instruire privind conştiinţa de sine;
organizare de jocuri cu tematică medicală;
servicii educative în domeniul sănătăţii;
servicii educaţionale sub formă de furnizare
de programe de îngrijire medicală; asistenţă
profesională individualizată (coaching);
instruire profesională; formare de personal
care lucrează cu asociaţie orientată umanitar;
servicii educative privind tratamentele
terapeutice.
44 Servicii de consiliere în legătură cu
cancerul; servicii medicale; programe de
asistenţă pentru pacienţi; servicii de consiliere

42 Dezvoltare, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator; creare de
animaţii şi efecte speciale pentru terţi;
proiectare, gestionare şi monitorizare de
forumuri de discuţii on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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şi examinare psihologică pentru persoanele
care suferă de cancer; servicii de îngrijire a
sănătăţii prin psihologie emoţională; servicii
de terapie; terapie prin artă; terapie muzicală
în scopuri fizice, psihologice şi cognitive;
terapie de grup; psihoterapie; consiliere
privind eliberarea încărcăturii emoţionale
asociate afecţiunilor medicale; consiliere
privind tratarea psihologică a afecţiunilor
medicale; monitorizarea pacienţilor; servicii
de consiliere legate de interesele şi nevoile
pacienţilor cu cancer şi supravieţuitorilor
cancerului şi familiilor lor; administrare de
programe psihociale pentru pacienţi cu privire
la spitalizare, imaginea corporală şi conştiinţa
de sine, joc cu tematica medicală,
managementul durerii şi stilul de viaţă
sănătos; consiliere privind îngrijirea
pacienţilor cu cancer pentru toate problemele
sociale apărute în legătură cu cancerul;
asistenţă psihosocială; îngrijire şi consiliere
terapeutică şi medicală; informaţii despre
cancer.

(210) M 2015 01875
(151) 16/03/2015
(732) S.C. TRANSILVANIA LACTATE
S.R.L., Str. Târgului nr. 29 A, biroul
3, Judeţul Braşov, *, RUPEA
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)

Bivoliţa
(531) Clasificare Viena:030401; 030413;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, păsări şi vânat; extracte de carne;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 01860
(151) 16/03/2015
(732) S.C. JUMBO INTERNATIONAL
INVEST S.R.L., B-dul Voluntari nr.
80, Lot 4, C3, etaj, Camera 12, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(540)

IKON
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
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.
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de

(210) M 2015 01864
(151) 16/03/2015
(732) ENESCU VALENTIN ANDREI,
Calea Crângaşi, nr. 34, bl. 15ICEM,
sc. 2, et. 3, ap. 50, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

n-joy Radio Clasic în culori
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(591) Culori revendicate:vernil, galben,
roşu, portocaliu, violet, mov, bleu,
albastru
(531) Clasificare Viena:261110; 261111;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.

(210) M 2015 01846
(151) 16/03/2015
(732) ZIDARU ION, Str. Almaşu Mic nr.
12, bl. B18, sc. 2, ap. 24, sector 4,
040953, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
L l) kum l

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01861
(151) 16/03/2015
(732) S.C. LAVY-COLY S.R.L., Str.
Voioşiei nr. 60, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de educaţie, de instruire a
persoanelor sub toate formele.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01862
(151) 16/03/2015
(732) K A H I L O G U L L A R I
MIHAELA-FLORENTINA, Str.
Judeţului nr. 15, bl. 17, sc. 2, et. 7, ap.
62, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

L & V LAVY-COLY

(531) Clasificare Viena:030717; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(540)
Magazinul tău de suflet !

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţănd consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01866
(151) 16/03/2015
(732) S.C. WINE PRINCESS S.R.L., Str.
Octavian Goga nr. 26, Jud. Arad,
2900, ARAD ROMANIA
(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01868
(151) 16/03/2015
(732) SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
CLARUS

(540)
DIMINEAŢA TÂRZIU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice, în special vinuri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturală.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01867
(151) 16/03/2015
(732) SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
ARCA LUI NOE
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(210) M 2015 01876
(151) 16/03/2015
(732) IONESCU MARIUS-TUDOR, Str.
Valea Oltului nr. 16, bl. A28, sc. D,
ap. 51, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 01847
(151) 16/03/2015
(732) S.C. RED STARS TRAINING
SECURITY S.R.L., B-dul Ion
Mihalache nr. 93-105, bl. 14, sc. 2, et.
1, ap. 53, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)

CORUL VOX MEDICALIS
RED STARS TRAINING R.S.T.
SECURITY

(531) Clasificare Viena:031103; 241713;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:010104; 240105;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01869
(151) 16/03/2015
(732) SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 01870
(151) 16/03/2015
(732) S.C. TRANSILVANIA LACTATE
S.R.L., Str. Târgului nr. 29 A, biroul
3, Judeţul Braşov, *, RUPEA
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)
PLUSURI ŞI MINUSURI

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

Transilvania Lactate Produse Premium
Excelenta Gustului
(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:080725; 090110;
250119; 260118; 270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, păsări şi vânat; extracte de carne;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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electronice mobile; software pentru interfeţe
de programare a aplicaţiilor; software pentru
colectarea, redactarea, organizarea,
modificarea, marcarea, transmisia, stocarea şi
utilizarea de date şi informaţii; maşini de
facturat; baze de date computerizate; baze de
date electronice; suporturi de date electronice;
carduri magnetice sau electronice de
identificare utilizate la plata serviciilor;
terminale pentru plăţi electronice; terminale
pentru procesarea electronică de plăţi efectuate
cu card de credit; fişiere de imagine
descărcabile; imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile; fişiere cu muzică
descărcabile; tonuri de apel descărcabile
pentru telefoane mobile; publicaţii electronice
descărcabile; dispozitive pentru stocarea de
date; echipamente de comunicare; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
discuri compacte (audio-video); DVD-uri;
interfeţe (informatică); mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat; maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
35 Publicitate; servicii de carduri de fidelitate;
promovarea vânzărilor; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse şi servicii prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de intermediere comercială;
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail; furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii; furnizarea unui site web care conţine
evaluări, recenzii şi recomandări despre
prestatorii de servicii şi producătorii de bunuri,
în scopuri comerciale şi/ sau publicitare;
furnizarea unui site web pentru a pune în
legătură vânzătorii de bunuri şi servicii cu

(210) M 2015 01871
(151) 16/03/2015
(732) DINESCU DAN DUMITRU, Str.
Fabricii, nr. 45, sc. D, et. 1, ap. 7, Jud.
Sibiu, , AGNITA ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

FEEL BILL
(591) Culori revendicate:magenta (pantone
2385C), roz ceai (pantone 157C),
negru (pantone Black C)
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software; aplicaţii software; aplicaţii
software de calculator, descărcabile; software
de calculator; platforme de software de
calculator; software şi platforme digitale de
telefonie; programe pentru calculatoare
(software descărcabil); software înregistrat
pentru calculatoare; programe de jocuri pe
calculator; software pentru utilizare pe
telefoane mobile, tablete şi alte dispozitive
electronice mobile; software descărcabil pe
telefoane mobile, tablete şi alte dispozitive
electronice mobile; software pentru jocuri;
aplicaţii pentru telefoane mobile, telefoane
inteligente, tablete şi alte dispozitive
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cumpărătorii; prelucrare electronică a datelor;
compilare şi sistematizare de informaţii în
baze de date computerizate; servicii de
localizare a stocurilor în baze de date; servicii
de facturare; servicii de vizualizare şi accesare
a facturilor; contabilitate; audit; evidenţă
contabilă; consultanţă şi informaţii privind
contabilitatea; servicii de marketing şi
promovare; organizare şi gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoţionale pentru clienţi; abonament la
ziare electronice; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de furnizare de informaţii
comerciale; furnizare de informaţii statistice
de afaceri; servicii de comparare a preţurilor;
servicii de intermediere şi consultanţă în
afaceri în domeniul vânzării de produse şi
prestării de servicii; procesarea administrativă
a ordinelor de comandă; negociere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi prin
sisteme de telecomunicaţii; publicitate şi
promoţii de vânzări legate de bunurile şi
serviciile furnizate şi comandate prin
intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori;
servicii de marketing; studii de piaţă;
organizarea de expoziţii, concursuri, târguri,
evenimente în scopuri comerciale sau
publicitare; furnizare de spaţiu pe pagini web
pentru promovarea de produse şi servicii;
realizare, compilare şi difuzare de anunţuri
comerciale şi publicitare; administrarea
afacerilor în sistem de franciză; furnizare şi
închiriere de spaţiu publicitar pe Internet;
servicii de achiziţie în folosul terţilor
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi); servicii de import-export.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;

afaceri imobiliare; asigurări; servicii de
consultanţă fiscală (nu contabilitate); servicii
de plată a facturilor, inclusiv prin intermediul
site-urilor web; servicii de baze de date
financiare; servicii de informare în domeniul
afacerilor financiare, furnizate online prin
intermediul unei baze de date computerizate
sau prin Internet; furnizare de opţiuni multiple
de plăţi prin intermediul terminalelor
electronice operate de clienţi şi disponibile la
punctele de vânzare cu amănuntul; transfer
electronic de fonduri; servicii de portofel
electronic (servicii de plăţi); servicii de
intermediere financiară; tranzacţii şi
transferuri financiare, servicii de plată.
38 Telecomunicaţii; furnizarea accesului la
baze de date; furnizarea accesului la pagini
web; schimb electronic de date stocate în baze
de date accesibile prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii; mesagerie electronică;
transmisie electronică de date, mesaje şi
informaţii; servicii de portaluri de
telecomunicaţii; acces la conţinut, pagini de
Internet şi portaluri; furnizarea accesului
utilizatorilor la programe informatice din
reţele de date; transmisia asistată de computer
a mesajelor şi imaginilor; servicii de buletine
electronice; furnizarea de forumuri online;
servicii de chatroom pentru reţele sociale;
comunicaţii prin dispozitive informatice şi
electronice mobile; difuzare de programe radio
şi programe de televiziune; servicii de reţele
de socializare on-line (transmitere de mesaje,
comunicaţii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţia de emisiuni de
radio şi televiziune; furnizare de publicaţii
on-line care nu pot fi descărcate; publicare de
buletine informative; servicii de cluburi
(divertisment sau educaţie); servicii
fotografice; organizarea de evenimente în
34
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scopuri culturale, educative, sportive şi de
divertisment.
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;
Cloud computing; software ca serviciu (SaaS);
platformă ca serviciu (PaaS); infrastructură ca
serviciu (laaS); dezvoltare, instalare şi
personalizare de aplicaţii software; dezvoltare
de soluţii de aplicaţii software; dezvoltare de
soluţii software pentru furnizorii şi utilizatorii
de Internet; prestare de servicii de furnizare de
aplicaţii informatice; furnizori de servicii de
aplicaţii informatice (ASP); consiliere şi
consultanţă privind aplicaţiile pentru reţele de
calculatoare; proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software; întreţinere, reparaţii,
instalare, personalizare şi actualizare de
software; programare computerizată; servicii
de protecţie împotriva viruşilor informatici;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
închiriere de software; găzduire de servere;
închirierea serverelor web; furnizare de
servicii de motoare de căutare pe Internet;
închirierea de aplicaţii software; servicii în
domeniul managementului proiectelor
informatice; furnizare de acces temporar la
software şi aplicaţii software nedescărcabile;
proiectare, dezvoltare şi actualizare de baze de
date; construirea şi găzduirea unei platforme
de Internet ori site web pentru comerţul
electronic şi/sau intermedieri comerciale şi de
afaceri; stocarea electronică a datelor;
furnizarea unei platforme software online
nedescărcabilă, pe web şi Cloud; furnizarea
accesului temporar la software nedescărcabil,
pe web şi Cloud; servicii informatice, şi

anume furnizarea unei platforme care permite
utilizatorilor de Internet să posteze, să încarce,
să vadă şi să distribuie date, informaţii şi
conţinut multimedia; găzduirea unei platforme
online şi a unui site web interactiv care
permite comercianţilor să furnizeze informaţii
despre şi clienţilor să obţină discounturi,
reduceri, premii, cupoane, credite şi oferte
speciale pentru produse şi servicii; furnizarea
unei platforme pentru comunicaţii pe
dispozitive mobile.
45 Acordarea de licenţe pentru software;
servicii de reţele de socializare on line
(servicii matrimoniale).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01848
(151) 16/03/2015
(732) S.C. EXPRES COLET S.R.L., Str.
Aurel Vlaicu nr. 78, mezanin, biroul
16, judeţul Iaşi, 700382, IAŞI
ROMANIA
(540)
MEGA HAIR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; ulei de păr.
35 Publicitate; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01863
(151) 16/03/2015
(732) PROFIMAT CONSTRUCT S.R.L.,
Str. Tăutului, jud. Cluj, , FLOREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2015 01865
(151) 16/03/2015
(732) BARZA VIEZURE MANZ S.R.L.,
Str. Dr. Pasteur nr. 48, corp B1, parter,
ap. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)
BARZĂ VIEZURE MÎNZ

ProfiDeko

(591) Culori revendicate:ocru, turcoaz, alb,
maro
(531) Clasificare Viena:270511; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, fimisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemejalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01877
(151) 16/03/2015
(732) S . C .
S E C U R I T E X
INTELLIGENCE SERVICES
S.R.L., Str. Moţilor nr. 15A, et. 2,
camera 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 01849
(151) 16/03/2015
(732) S.C. NETROM SOFTWARE S.R.L.,
Str. Vidrei nr. 31E, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

(540)

SECURITEX
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:230125; 270508;
270524; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizarea de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi mentinerea de pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

NETROM premium software NR
(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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de marketing; cercetarea de piaţă şi studii de
marketing; furnizare de informaţii despre
studii de piaţă; colectarea de informaţii privind
studiile de piaţă; analiză datelor şi statisticilor
studiilor de piaţă; studiu de piaţă şi analiză
studiilor de piaţă; studii de sondaje de opinie
cu privire la piaţă; studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
şi de infrumuseţare; analiză statistică în
afaceri; servicii de cercetare privind
marketingul; evaluări statistice ale datelor de
marketing; intervievare pentru cercetarea
calitativă de piaţă.
42 Servicii de studii demografice; furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică şi
medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice.

(210) M 2015 01850
(151) 16/03/2015
(732) V O I N E A L A C R A M I O A R A
LAURA, Str. Turda nr. 98, bl. 29A,
tronson 2, et. 9, ap. 27, sector 1,
011333, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
MEDNET marketing research center

(210) M 2015 01878
(151) 16/03/2015
(732) S.C. ECOPIER S.R.L., Str. Câmpia
Libertăţii nr. 9, bl. PM 62, sc. 1, et. 4,
ap. 20, sector 3, , BUCUREŞTI
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

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Studii de piaţă; studii de preţ; studii privind
imaginea companiei; studii statistice în
afaceri; analiză studiilor de piaţă; efectuarea
studiilor de marketing; studii statistice în
domeniul afacerilor; studii de piaţă prin
telefon; studii privind eficienţa afacerilor;
servicii de studii de piaţă; efectuare de studii
de piaţă; studii (de cercetare) de piaţă;
rapoarte şi studii de piaţă; efectuarea de studii
de marketing; analiză datelor studiilor de
piaţă; prelucrarea rezultatelor studiilor de
afaceri; studii de cercetare privind informaţiile
comerciale; cercetare şi studii în domeniul
afacerilor; servicii de planificare pentru studii

(540)

ecopier expertul tău în copiatoare
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(531) Clasificare Viena:150525; 261509;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
imprimante, copiatoare, multifuncţionale,
consumabile, piese şi accesorii pentru acestea,
produse pentru instalaţii sanitare şi accesorii
pentru instalaţii; prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv în mediul on line şi prin
intermediul unui site web specializat, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod; realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate, promoţii pentru aceste
produse, inclusiv on line pe internet;
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială pentru consumatori, în
legătură cu acestea; activităţi de import-export
cu produse de tipul celor sus-menţionate; lanţ
de magazine şi magazine on line specializate.
37 Servicii de reparaţii, întreţinere şi instalaţii
de imprimante, copiatoare şi multifuncţionale.

(210) M 2015 01879
(151) 16/03/2015
(732) S.C. ARIKI BIJOUX S.R.L., Str.
Postăvarului nr. 3C, et. 10, ap. 72,
sector 3, , BUCUREŞTI 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)

ARIKI bijoux BIJUTERII CU SUFLET
(531) Clasificare Viena:170217; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din/sau placate cu materiale preţioase, bijuterii
din aur şi argint, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasuri, 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 legatură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01851
(151) 16/03/2015
(732) PARASCHIV ANDRA, Bd.
Republicii nr. 164B, judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(210) M 2015 01852
(151) 16/03/2015
(732) S.C. SWAT SHIELD S.R.L., Str.
Maşina de Pâine nr. 43, bl. T111, sc. 1,
parter, ap. 9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
Păstorel

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

SWAT SHIELD
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260418; 261325;
290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01853
(151) 16/03/2015
(732) S.C. UP VISION S.R.L., S tr. Al.
Odobescu nr. 2/59, judeţul
Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

44 Servicii prestate de tehnicieni dentari.

(540)

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01881
(151) 16/03/2015
(732) S.C. REPUBLICA BIO S.R.L., Str.
Tineretului nr. 23, bl. 6A, ap. 31,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

UP VISION

PARCUL BIO

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale 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.
2 Coloranţi, lacuri, vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 01880
(151) 16/03/2015
(732) S.C. ZIRCON DENT S.R.L., Str.
Virgil Onitiu nr. 14, Judeţul Cluj,
400696, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
LUCRĂRI INTELIGENTE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2015 01882
(151) 16/03/2015
(732) S.C. ARCANUM MANAGEMENT
& CONSULTING S.R.L., Str.
Stejarului nr. 24, ap. 26, judeţul Cluj,
, FLOREŞTI ROMANIA
(540)

MORPHEUS THE PUB
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:241507; 241521;
270502; 270521; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii oferite de restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01883
(151) 16/03/2015
(732) S.C. DENTAL EXPERTS S.R.L.,
Str. Memorandului nr. 16, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA 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

(210) M 2015 01884
(151) 16/03/2015
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei
nr. 365, sector 1, 010719,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV
(540)

(540)

dentalexperts
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de asistenţă medicală şi
stomatologică, cu activităţi specifice cum
sunt: stomatologie, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice.

SISTEMUL MEDICAL MedLife. Primul
sistem medical sănătos din România
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb
(531) Clasificare Viena:020901; 241324;
270511; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01886
(151) 16/03/2015
(732) S.C. LUTZ AUTOMOBILE S.A.,
Cart. Unirea nr. 462, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420005, BISTRIŢA
ROMANIA

(210) M 2015 01888
(151) 16/03/2015
(732) S.C. ELIT S.R.L., Str. Victoriei nr.
16, judeţul Alba, , CUGIR ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

(540)

LUTZ automobile

Pizzaro
(591) Culori revendicate:auriu, negru, gri
închis, alb
(531) Clasificare Viena:250113; 250125;
270502; 270511; 290102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.

(531) Clasificare Viena:180123; 260406;
260416; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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specifice agenţiilor imobiliare; management
imobiliar, broker imobiliar; evaluare
imobiliară şi financiară; închirieri imobiliare;
leasing imobiliar.
37 Servicii de construcţii de case, hale
industriale, birouri, magazine, spaţii
comerciale, spaţii de depozitare; servicii de
management al proiectelor de construcţii;
managementul proiectelor de construcţie pe
şantier; supravegherea construcţiilor;
consultanţă în domeniul construcţiilor civile;
lucrări de reparaţii în construcţii; reparaţii şi
întreţinere de clădiri; reparaţii şi renovări de
clădiri; reparaţii de/în construcţii; transformări
şi consolidări de clădiri; restaurări de clădiri.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; servicii de arhitectură şi inginerie;
servicii de proiectare privind construcţiile
civile; studii de proiecte tehnice; design
industrial; design interior şi de decoraţiuni
interioare; design arte grafice; servicii de
consultanţă tehnică în domeniul arhitecturii şi
construcţiilor; decoraţiuni interioare; expertize
(lucrări de ingierie); expertize de modelare
(proiectare industrială); expertize topografice;
ridicări topografice; planificări în materie de
urbanism; autentificarea lucrărilor de artă;
cercetări tehnologice; calibrare (măsurare);
creare şi menţinere site web propriu.

(210) M 2015 01885
(151) 16/03/2015
(732) S.C. URBAN AMBITION S.R.L.,
Str. Miercani nr. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI 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)

Urban Ambition
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Comercializarea (vânzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii; produse de
mercerie, menaj, articole de papetărie,
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 comercială;
activităţi de import-export; lanţuri de
magazine.
36 Afaceri imobiliare, respectiv servicii

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 01887
(151) 16/03/2015
(732) S.C. METABO INSTAL S.R.L., Str.
Jiului nr. 2, bl. V4, sc. I, ap. 14,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

TAICOVSKY TĂIERE ŞI PERFORARE
BETON
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;
270507;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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