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Cereri Mărci publicate în 21/10/2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 06577

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/10/2015 CIOROIANU LUCIAN

Denumire
Marcă
(540)
ACORD.US

2 M 2015 06645

14/10/2015 S.C. PRO AQUA 2013 S.R.L.

M&D

3 M 2015 06677

12/10/2015 MIHAILA IONUT

Bancuri Spuse

4 M 2015 06688

12/10/2015 MIHAILA IONUT

Radio Banc

5 M 2015 06755

14/10/2015 S.C. ALERGO IMPEX S.R.L.

CIPY STAR

6 M 2015 06758

14/10/2015 ACSINTE AUREL-MIHAI

TANTUM DEUS SUPRA LEX

7 M 2015 06759

14/10/2015 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

LIGA ELITELOR U19

8 M 2015 06760

14/10/2015 FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL

LIGA ELITELOR UI7

9 M 2015 06761

14/10/2015 MARIUS EUGEN AVRAM

Ameco

10 M 2015 06762

14/10/2015 S.C. LINKMAN COMMUNICATION LINKMAN
S.R.L.

11 M 2015 06763

14/10/2015 MAGHREB KEYWAN

ALBEX

12 M 2015 06764

14/10/2015 MOCANU ELENA

Să creşti mare!

13 M 2015 06765

14/10/2015 S.C. CONALCRI PROD S.R.L.

CONALCRI

14 M 2015 06766

14/10/2015 S.C. M & M EXPRESS S.R.L.

M&M express "So simple...We
drive and You enjoy"

15 M 2015 06767

14/10/2015 STAN MARIAN CONSTANTIN

PROMESSE

16 M 2015 06768

14/10/2015 COSMO PHARM S.R.L.

CPH PREMIUM COSMO PHARM
NATURAL

17 M 2015 06769

14/10/2015 COSMO PHARM S.R.L.

CPH PREMIUM COSMO PHARM
GLICOSTOP NATURAL

18 M 2015 06770

14/10/2015 S.C. E-BODA ELECTRONICS
S.R.L.

FREEWHEEL
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2015 06771

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
14/10/2015 S.C. MEDIATOR Co. Ltd. S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
origin

20 M 2015 06773

14/10/2015 S.C. KARTELL MEDIA & EVENTS kulturama
S.R.L.

21 M 2015 06775

14/10/2015 EUROPEAN ADVERTISING
HOLDING S.R.L.

e-advertising we place you on top

22 M 2015 06776

14/10/2015 S.C. LAZARINI DELIVERY S.R.L.

L LAZARINI Ristorante Familiare

23 M 2015 06777

14/10/2015 DELACO DISTRIBUTION S.A.

DELACO CAŞCAVAL SOFIA

24 M 2015 06778

14/10/2015 S.C. PION IMPEX S.R.L.

NAPOLITANA FERMECATĂ

25 M 2015 06779

14/10/2015 DELACO DISTRIBUTION S.A.

DELACO SOFIA

26 M 2015 06780

14/10/2015 CULAU NINEL

CULLIO 9INE DISCOVER THE
PASSION

27 M 2015 06781

14/10/2015 SZÉP EDITH

TESSA NADIR

28 M 2015 06782

14/10/2015 S.C. ROMPAK S.R.L.

Cozonacul Domniţei....cu miez de
nucă....

29 M 2015 06783

14/10/2015 S.C. UTI GRUP S.A.

UTI

30 M 2015 06784

14/10/2015 S.C. UTI GRUP S.A.

UTI TEHNOLOGIE PENTRU O
LUME MAI SIGURA 25 years

31 M 2015 06785

14/10/2015 S.C. UTI GRUP S.A.

UTI TECHNOLOGY FOR A
SAFER WORLD 25 years

32 M 2015 06786

14/10/2015 S.C. UTI GRUP S.A.

UTI TEHNOLOGIE PENTRU O
LUME MAI SIGURA

33 M 2015 06787

14/10/2015 S.C. UTI GRUP S.A.

UTI TECHNOLOGY FOR A
SAFER WORLD

34 M 2015 06788

14/10/2015 S.C. UTI GRUP S.A.

Homo Numericus

35 M 2015 06789

14/10/2015 S.C. ALBALACT S.A.

Rarăul Bunătăţi din BUCOVINA

36 M 2015 06790

14/10/2015 S.C. METAL TERMO INDUSTRY
S.R.L.

CENTRUL DE ACOPERIŞURI
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(210) M 2015 06577
(151) 14/10/2015
(732) CIOROIANU LUCIAN, Str. Maior
Dimitrie Giurescu nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 06645
(151) 14/10/2015
(732) S.C. PRO AQUA 2013 S.R.L., Str.
Violetelor nr. 3, judeţul Galaţi, , SAT
COROD ROMANIA
(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

(540)

ACORD.US
(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, roşu, galben, verde
(531) Clasificare Viena:010103; 241701;
270502; 270503; 270508; 270523;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de plasare a forţei de muncă
(contracte de muncă în străinătate).
39 Servicii de turism, emitere de bilete de
avion, asistenţă călători; servicii de
consultanţă în domeniul transporturilor şi
turismului.
41 Organizarea de programe, de instruire, de
educaţie; servicii de studii de învăţământ;
organizare de cursuri, servicii oferite de
şcoala de engleză (învăţământ); organizarea
de programe de schimburi culturale pentru
studenţi (instruire); training.

M&D

(531) Clasificare Viena:011515; 050313;
050314; 241725; 270517; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; bături din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en

˜˜˜˜˜˜˜
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gross sau en detail (site-uri web sau emisiuni
de teleshoping), servicii de import-export.

(210) M 2015 06677
(151) 12/10/2015
(732) MIHAILA IONUT, Str. Rovine nr.
14, bl. 22, sc. A, ap. 5, et. 1, jud.
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06688
(151) 12/10/2015
(732) MIHAILA IONUT, Str. Rovine nr.
14, bl. 22, sc. A, ap. 5, et. 1, jud.
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA

(540)
Bancuri Spuse

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

Radio Banc

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06784
(151) 14/10/2015
(732) S.C. UTI GRUP S.A., Str. Cernăuţi
nr. 27C, Sector 2, 022183,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P I D E S
CABINET
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

UTI TEHNOLOGIE PENTRU O LUME
MAI SIGURA 25 years
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(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758C), roşu (Pantone 200C)

geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator, afişaje
şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor; programe de calculator
înregistrate, programe de calculator (software)
descărcabile; echipamente periferice; sisteme
de achiziţie de date; echipamente pentru
prelucrarea informaţiei; sisteme de captură de
imagini din documente; echipamente de
verificare şi control; echipamente de
siguranţă; sisteme pentru controlul automat al
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
accesului şi/sau a incintelor supravegheate;
echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente şi aparate pentru învăţământ;
elemente componente pentru calculatoare şi
programe de calculator pentru telecomunicaţii;
echipamente de emisie şi de recepţie;
programe pentru calculator, programe şi
produse informatice; produse şi aplicaţii
destinate transmiterii fişierelor prin poşta
electronică; produse şi aplicaţii destinate
criptării, semnăturii electronice, expedierii şi
recepţiei documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; programe de calculator în
domeniul proceselor legate de afaceri;
suporturi de înregistrare magnetice, optice sau
de altă natură, carduri cu memorie sau cu
microprocesor, carduri de identificare;
echipamente pentru înscrierea, citirea şi
validarea cardurilor; tahografe digitale;
echipamente pentru citirea înregistrărilor

(531) Clasificare Viena:270512; 270712;
270717; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale neprelucrate;
materiale plastice neprelucrate; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
compoziţii ignifuge; preparate pentru călirea
metalelor, pentru lipirea şi sudura acestora;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
destinaţi industriei.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea ruginei, a coroziunii şi a
deteriorării lemnului; mordanţi; răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi fixarea
prafului; combustibili şi substanţe pentru
iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale
metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; acoperiş de metal,
conţinând celule solare; sârme şi cabluri
metalice (cu excepţia celor electrice); articole
metalice de lăcătuşerie şi feronerie; ţevi şi
tuburi metalice; case de bani.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); maşini şi aparate
electrice de curăţat; maşini automate pentru
vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
5
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management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; gestiunea fişierelor
informatice; gestiunea afacerilor comerciale;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor comerciale; consiliere în
probleme de personal; relaţii publice; activităţi
publicitare; organizare de expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; prezentare de produse,
echipamente, servicii în expoziţii; activităţi de
birou; managementul comenzilor.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri mobiliare şi imobiliare;
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,

tahografelor digitale; echipamente pentru
salvarea, memorarea şi stocarea datelor din
tahografe; echipamente şi programe pentru
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe digitale; sisteme de stingere
automată a incendiilor utilizând gaze inerte,
apă şi/sau alte produse chimice; extinctoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
publicaţii electronice descărcabile.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; aparate auditive; materiale pentru
suturi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi
echipamente de distribuţie fluide.
12 Vehicule terestre, navale, aeriene;
echipamente pentru identificare, antifurt şi de
supraveghere pentru vehicule; echipamente
pentru monitorizarea vehiculelor şi a flotelor
terestre, navale, aeriene.
16 Produse din hârtie, carton, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; materiale
pentru instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); carduri nemagnetice, reprezentând
valori; vouchere; carduri de credit şi debit,
altele decât codate sau magnetice; carduri
imprimate din hârtie, carton sau material
plastic.
17 Cauciuc, azbest, mică şi produse din aceste
materiale; izolatori electrici, termici şi acustici
şi materiale plastice semifinite, de exemplu
sub formă de foi, plăci sau baghete; materiale
pentru etanşat; tuburi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii nemetalice transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
6
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autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea (confirmarea)
semnăturilor electronice; registratură
electronică; transmisii vocale, comunicaţii
telefonice; servicii de radiotelefonie mobilă;
reţele informatice; identificarea subiecţilor
care comunică în reţele; servicii de informare
şi de consultanţă tehnică referitoare la
telecomunicaţii, închiriere de aparatură şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii pentru asigurarea şi furnizarea
accesului la reţele de comunicaţii electronice,
la internet şi la baze de date electronice, şi
închirierea de timpi de acces la acestea şi la
servere de baze de date; schimb electronic de
date stocate în baze de date accesibile prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare;
distribuirea de echipamente de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; servicii
referitoare la inspecţia mărfurilor înaintea
transportului; servicii de stocare a datelor în
vederea recuperării acestora (arhivare);
depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a datelor, fişierelor, bazelor
de date, a oricărui tip de document;
transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe; monitorizarea vehiculelor şi a
flotelor terestre, navale, aeriene; servicii de
expediţie; distribuire de curier; operaţii de
secours (ajutor, asistenţă) în transport; servicii
pentru închirieri de vehicule, garaje, parcări şi
locuri în parcări.
40 Tratament de materiale; tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare, dicţionarelor,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; developare de

automatizări, aparate de măsură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, instalaţii de securitate
şi protecţie bunuri personale; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea de echipamente şi
instalaţii de detecţie, alarmă şi stingere a
incendiilor, supervizarea instalării, asistenţă
tehnică şi întreţinere (service) a instalaţiilor,
echipamentelor şi subansamblelor de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea echipamentelor de
comunicaţii, a echipamentelor de calcul, a
biroticii, a sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia de hardware pentru
computere; instalarea, mentenanţa şi reparaţia
jocurilor, maşinilor şi echipamentelor de
divertisment şi sport şi a echipamentelor
electrice, de comandă, afişaje ale acestora;
instalarea, mentenanţa şi repararea
telefoanelor.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
servicii de reţele de comunicaţii şi de
televiziune prin cablu; servicii de comunicaţii
prin reţele de fibră optică; servicii de acces la
reţele informatice internaţionale; servicii de
acces prin telecomunicaţii la reţele
informatice internaţionale; servicii de
prelucrare şi transmitere a datelor; transmisii
şi transfer de date, de mesaje şi de imagini
asistate de calculator; comunicaţii prin
terminale de calculator; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
7
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simpozioane, cursuri de pregătire
profesională, prelegeri; înregistrări
audio-video; multiplicări şi montaje de casete,
benzi, discuri video; reproduceri de
înregistrări video, audio şi informatice, de
filme fotografice sau cinematografice, de
slide-uri; servicii pentru transferarea
fotografiilor printate, a filmelor fotografice
sau cinematografice, pe suporturi magnetice,
optice sau digitale.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică în domeniul apărării militare, al
aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă în
domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii, conceperea,
proiectarea realizarea sistemelor informatice,
programe pentru calculatoare, elaborarea
programelor pentru calculator, upgradarea
programelor pentru calculator, analize pentru
implementarea sistemelor de calcul, conversia
de date şi/sau de programe informatice,
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,

filme fotografice şi realizarea de fotografii pe
hârtie sau CD-uri; transferarea fotografiilor
sau a textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; tratamente de protecţie contra
incendiilor pentru metale, lemn prin vopsire,
ignifugare.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de
înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură
înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii
de discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi
8
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actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, inginerie, proiectare,
asistenţă tehnică, încercări de materiale, studii
şi proiecte tehnice, consultanţă profesională şi
expertize tehnice în domeniul riscului de
incendiu şi a echipamentelor de detecţie, de
alarmă şi de stingere a incendiilor, utilizarea
şi dezvoltarea programelor de calculator,
elaborarea de studii tehnice, control de calitate
în domeniu; furnizarea de informaţii,
consiliere şi consultanţă privind compensarea
emisiilor de dioxid de carbon.
45 Consultanţă în materie de securitate;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor; consultanţă în
materie de securitatea bunurilor sau
persoanelor; control acces şi monitorizare
acces; servicii de supraveghere şi
monitorizare a bunurilor mobile şi a
persoanelor; concesionare şi licenţiere pentru
programe de calculator şi produse
informatice; închirierea sistemelor de
detectare şi alarme de incendiu; închirierea
extinctoarelor.

(210) M 2015 06785
(151) 14/10/2015
(732) S.C. UTI GRUP S.A., Str. Cernăuţi
nr. 27C, Sector 2, 022183,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P I D E S
CABINET
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

UTI TECHNOLOGY FOR A SAFER
WORLD 25 years
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758C), roşu (Pantone 200C)
(531) Clasificare Viena:270512; 270712;
270717; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale neprelucrate;
materiale plastice neprelucrate; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
compoziţii ignifuge; preparate pentru călirea
metalelor, pentru lipirea şi sudura acestora;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
destinaţi industriei.

˜˜˜˜˜˜˜
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accesului şi/sau a incintelor supravegheate;
echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente şi aparate pentru învăţământ;
elemente componente pentru calculatoare şi
programe de calculator pentru telecomunicaţii;
echipamente de emisie şi de recepţie;
programe pentru calculator, programe şi
produse informatice; produse şi aplicaţii
destinate transmiterii fişierelor prin poşta
electronică; produse şi aplicaţii destinate
criptării, semnăturii electronice, expedierii şi
recepţiei documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; programe de calculator în
domeniul proceselor legate de afaceri;
suporturi de înregistrare magnetice, optice sau
de altă natură, carduri cu memorie sau cu
microprocesor, carduri de identificare;
echipamente pentru înscrierea, citirea şi
validarea cardurilor; tahografe digitale;
echipamente pentru citirea înregistrărilor
tahografelor digitale; echipamente pentru
salvarea, memorarea şi stocarea datelor din
tahografe; echipamente şi programe pentru
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe digitale; sisteme de stingere
automată a incendiilor utilizând gaze inerte,
apă şi/sau alte produse chimice; extinctoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
publicaţii electronice descărcabile.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; aparate auditive; materiale pentru
suturi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea ruginei, a coroziunii şi a
deteriorării lemnului; mordanţi; răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi fixarea
prafului; combustibili şi substanţe pentru
iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale
metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; acoperiş de metal,
conţinând celule solare; sârme şi cabluri
metalice (cu excepţia celor electrice); articole
metalice de lăcătuşerie şi feronerie; ţevi şi
tuburi metalice; case de bani.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); maşini şi aparate
electrice de curăţat; maşini automate pentru
vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator, afişaje
şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor; programe de calculator
înregistrate, programe de calculator (software)
descărcabile; echipamente periferice; sisteme
de achiziţie de date; echipamente pentru
prelucrarea informaţiei; sisteme de captură de
imagini din documente; echipamente de
verificare şi control; echipamente de
siguranţă; sisteme pentru controlul automat al
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
10
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telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor comerciale; consiliere în
probleme de personal; relaţii publice; activităţi
publicitare; organizare de expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; prezentare de produse,
echipamente, servicii în expoziţii; activităţi de
birou; managementul comenzilor.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri mobiliare şi imobiliare;
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,
automatizări, aparate de măsură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, instalaţii de securitate
şi protecţie bunuri personale; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea de echipamente şi
instalaţii de detecţie, alarmă şi stingere a
incendiilor, supervizarea instalării, asistenţă
tehnică şi întreţinere (service) a instalaţiilor,
echipamentelor şi subansamblelor de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; instalarea,

echipamente de distribuţie fluide.
12 Vehicule terestre, navale, aeriene;
echipamente pentru identificare, antifurt şi de
supraveghere pentru vehicule; echipamente
pentru monitorizarea vehiculelor şi a flotelor
terestre, navale, aeriene.
16 Produse din hârtie, carton, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; materiale
pentru instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); carduri nemagnetice, reprezentând
valori; vouchere; carduri de credit şi debit,
altele decât codate sau magnetice; carduri
imprimate din hârtie, carton sau material
plastic.
17 Cauciuc, azbest, mică şi produse din aceste
materiale; izolatori electrici, termici şi acustici
şi materiale plastice semifinite, de exemplu
sub formă de foi, plăci sau baghete; materiale
pentru etanşat; tuburi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii nemetalice transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
gestiunea fişierelor informatice; gestiunea
afacer ilor comerciale; compilarea
informaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
11
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39 Transport; ambalare şi depozitare;
distribuirea de echipamente de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; servicii
referitoare la inspecţia mărfurilor înaintea
transportului; servicii de stocare a datelor în
vederea recuperării acestora (arhivare);
depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a datelor, fişierelor, bazelor
de date, a oricărui tip de document;
transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe; monitorizarea vehiculelor şi a
flotelor terestre, navale, aeriene; servicii de
expediţie; distribuire de curier; operaţii de
secours (ajutor, asistenţă) în transport; servicii
pentru închirieri de vehicule, garaje, parcări şi
locuri în parcări.
40 Tratament de materiale; tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare, dicţionarelor,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; developare de
filme fotografice şi realizarea de fotografii pe
hârtie sau CD-uri; transferarea fotografiilor
sau a textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; tratamente de protecţie contra
incendiilor pentru metale, lemn prin vopsire,
ignifugare.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;

întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea echipamentelor de
comunicaţii, a echipamentelor de calcul, a
biroticii, a sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia de hardware pentru
computere; instalarea, mentenanţa şi reparaţia
jocurilor, maşinilor şi echipamentelor de
divertisment şi sport şi a echipamentelor
electrice, de comandă, afişaje ale acestora;
instalarea, mentenanţa şi repararea
telefoanelor.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
servicii de reţele de comunicaţii şi de
televiziune prin cablu; servicii de comunicaţii
prin reţele de fibră optică; servicii de acces la
reţele informatice internaţionale; servicii de
acces prin telecomunicaţii la reţele
informatice internaţionale; servicii de
prelucrare şi transmitere a datelor; transmisii
şi transfer de date, de mesaje şi de imagini
asistate de calculator; comunicaţii prin
terminale de calculator; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea (confirmarea)
semnăturilor electronice; registratură
electronică; transmisii vocale, comunicaţii
telefonice; servicii de radiotelefonie mobilă;
reţele informatice; identificarea subiecţilor
care comunică în reţele; servicii de informare
şi de consultanţă tehnică referitoare la
telecomunicaţii, închiriere de aparatură şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii pentru asigurarea şi furnizarea
accesului la reţele de comunicaţii electronice,
la internet şi la baze de date electronice, şi
închirierea de timpi de acces la acestea şi la
servere de baze de date; schimb electronic de
date stocate în baze de date accesibile prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii.
12
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tehnică în domeniul apărării militare, al
aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă în
domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii, conceperea,
proiectarea realizarea sistemelor informatice,
programe pentru calculatoare, elaborarea
programelor pentru calculator, upgradarea
programelor pentru calculator, analize pentru
implementarea sistemelor de calcul, conversia
de date şi/sau de programe informatice,
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, inginerie, proiectare,
asistenţă tehnică, încercări de materiale, studii
şi proiecte tehnice, consultanţă profesională şi
expertize tehnice în domeniul riscului de
incendiu şi a echipamentelor de detecţie, de
alarmă şi de stingere a incendiilor, utilizarea şi
dezvoltarea programelor de calculator,
elaborarea de studii tehnice, control de calitate
în domeniu; furnizarea de informaţii,
consiliere şi consultanţă privind compensarea
emisiilor de dioxid de carbon.
45 Consultanţă în materie de securitate;

publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de
înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură
înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii
de discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi
simpozioane, cursuri de pregătire
profesională, prelegeri; înregistrări
audio-video; multiplicări şi montaje de casete,
benzi, discuri video; reproduceri de
înregistrări video, audio şi informatice, de
filme fotografice sau cinematografice, de
slide-uri; servicii pentru transferarea
fotografiilor printate, a filmelor fotografice
sau cinematografice, pe suporturi magnetice,
optice sau digitale.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
13
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servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor; consultanţă în
materie de securitatea bunurilor sau
persoanelor; control acces şi monitorizare
acces; servicii de supraveghere şi
monitorizare a bunurilor mobile şi a
persoanelor; concesionare şi licenţiere pentru
programe de calculator şi produse
informatice; închirierea sistemelor de
detectare şi alarme de incendiu; închirierea
extinctoarelor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale neprelucrate;
materiale plastice neprelucrate; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
compoziţii ignifuge; preparate pentru călirea
metalelor, pentru lipirea şi sudura acestora;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
destinaţi industriei.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea ruginei, a coroziunii şi a
deteriorării lemnului; mordanţi; răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi fixarea
prafului; combustibili şi substanţe pentru
iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale
metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; acoperiş de metal,
conţinând celule solare; sârme şi cabluri
metalice (cu excepţia celor electrice); articole
metalice de lăcătuşerie şi feronerie; ţevi şi
tuburi metalice; case de bani.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); maşini şi aparate
electrice de curăţat; maşini automate pentru
vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; elemente componente pentru

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06786
(151) 14/10/2015
(732) S.C. UTI GRUP S.A., Str. Cernăuţi
nr. 27C, Sector 2, 022183,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P I D E S
CABINET
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

UTI TEHNOLOGIE PENTRU O LUME
MAI SIGURA
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758C), roşu (Pantone 200C)
(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
290112;
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apă şi/sau alte produse chimice; extinctoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
publicaţii electronice descărcabile.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; aparate auditive; materiale pentru
suturi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi
echipamente de distribuţie fluide.
12 Vehicule terestre, navale, aeriene;
echipamente pentru identificare, antifurt şi de
supraveghere pentru vehicule; echipamente
pentru monitorizarea vehiculelor şi a flotelor
terestre, navale, aeriene.
16 Produse din hârtie, carton, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; materiale
pentru instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); carduri nemagnetice, reprezentând
valori; vouchere; carduri de credit şi debit,
altele decât codate sau magnetice; carduri
imprimate din hârtie, carton sau material
plastic.
17 Cauciuc, azbest, mică şi produse din aceste
materiale; izolatori electrici, termici şi acustici
şi materiale plastice semifinite, de exemplu
sub formă de foi, plăci sau baghete; materiale
pentru etanşat; tuburi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii nemetalice transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări

calculatoare şi programe de calculator, afişaje
şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor; programe de calculator
înregistrate, programe de calculator (software)
descărcabile; echipamente periferice; sisteme
de achiziţie de date; echipamente pentru
prelucrarea informaţiei; sisteme de captură de
imagini din documente; echipamente de
verificare şi control; echipamente de
siguranţă; sisteme pentru controlul automat al
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
accesului şi/sau a incintelor supravegheate;
echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente şi aparate pentru învăţământ;
elemente componente pentru calculatoare şi
programe de calculator pentru
telecomunicaţii; echipamente de emisie şi de
recepţie; programe pentru calculator,
programe şi produse informatice; produse şi
aplicaţii destinate transmiterii fişierelor prin
poşta electronică; produse şi aplicaţii destinate
criptării, semnăturii electronice, expedierii şi
recepţiei documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; programe de calculator în
domeniul proceselor legate de afaceri;
suporturi de înregistrare magnetice, optice sau
de altă natură, carduri cu memorie sau cu
microprocesor, carduri de identificare;
echipamente pentru înscrierea, citirea şi
validarea cardurilor; tahografe digitale;
echipamente pentru citirea înregistrărilor
tahografelor digitale; echipamente pentru
salvarea, memorarea şi stocarea datelor din
tahografe; echipamente şi programe pentru
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe digitale; sisteme de stingere
automată a incendiilor utilizând gaze inerte,
15
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individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, instalaţii de securitate
şi protecţie bunuri personale; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea de echipamente şi
instalaţii de detecţie, alarmă şi stingere a
incendiilor, supervizarea instalării, asistenţă
tehnică şi întreţinere (service) a instalaţiilor,
echipamentelor şi subansamblelor de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea echipamentelor de
comunicaţii, a echipamentelor de calcul, a
biroticii, a sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia de hardware pentru
computere; instalarea, mentenanţa şi reparaţia
jocurilor, maşinilor şi echipamentelor de
divertisment şi sport şi a echipamentelor
electrice, de comandă, afişaje ale acestora;
instalarea, mentenanţa şi repararea
telefoanelor.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
servicii de reţele de comunicaţii şi de
televiziune prin cablu; servicii de comunicaţii
prin reţele de fibră optică; servicii de acces la
reţele informatice internaţionale; servicii de
acces prin telecomunicaţii la reţele informatice
internaţionale; servicii de prelucrare şi
transmitere a datelor; transmisii şi transfer de
date, de mesaje şi de imagini asistate de
calculator; comunicaţii prin terminale de
calculator; criptarea, identificarea, verificarea,
confirmarea şi autentificarea datelor,
mesajelor, imaginilor, comunicaţiilor;
certificarea (confirmarea) semnăturilor
electronice; registratură electronică; transmisii
vocale, comunicaţii telefonice; servicii de
radiotelefonie mobilă; reţele informatice;
identificarea subiecţilor care comunică în

scrise sau înregistrări ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; gestiunea fişierelor
informatice; gestiunea afacerilor comerciale;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor comerciale; consiliere
în probleme de personal; relaţii publice;
activităţi publicitare; organizare de expoziţii
cu caracter comercial şi publicitar; prezentare
de produse, echipamente, servicii în expoziţii;
activităţi de birou; managementul comenzilor.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri mobiliare şi imobiliare;
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,
automatizări, aparate de măsură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
16
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clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; tratamente de protecţie contra
incendiilor pentru metale, lemn prin vopsire,
ignifugare.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de
înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură
înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi simpozioane,
cursuri de pregătire profesională, prelegeri;
înregistrări audio-video; multiplicări şi
montaje de casete, benzi, discuri video;
reproduceri de înregistrări video, audio şi
informatice, de filme fotografice sau
cinematografice, de slide-uri; servicii pentru

reţele; servicii de informare şi de consultanţă
tehnică referitoare la telecomunicaţii,
închiriere de aparatură şi echipamente de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
pentru asigurarea şi furnizarea accesului la
reţele de comunicaţii electronice, la internet şi
la baze de date electronice, şi închirierea de
timpi de acces la acestea şi la servere de baze
de date; schimb electronic de date stocate în
baze de date accesibile prin intermediul
reţelelor de telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare;
distribuirea de echipamente de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; servicii
referitoare la inspecţia mărfurilor înaintea
transportului; servicii de stocare a datelor în
vederea recuperării acestora (arhivare);
depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a datelor, fişierelor, bazelor
de date, a oricărui tip de document;
transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe; monitorizarea vehiculelor şi a
flotelor terestre, navale, aeriene; servicii de
expediţie; distribuire de curier; operaţii de
secours (ajutor, asistenţă) în transport; servicii
pentru închirieri de vehicule, garaje, parcări şi
locuri în parcări.
40 Tratament de materiale; tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare, dicţionarelor,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; developare de
filme fotografice şi realizarea de fotografii pe
hârtie sau CD-uri; transferarea fotografiilor
sau a textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
17
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şi proiecte tehnice, consultanţă profesională şi
expertize tehnice în domeniul riscului de
incendiu şi a echipamentelor de detecţie, de
alarmă şi de stingere a incendiilor, utilizarea şi
dezvoltarea programelor de calculator,
elaborarea de studii tehnice, control de calitate
în domeniu; furnizarea de informaţii,
consiliere şi consultanţă privind compensarea
emisiilor de dioxid de carbon.
45 Consultanţă în materie de securitate;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor; consultanţă în
materie de securitatea bunurilor sau
persoanelor; control acces şi monitorizare
acces; servicii de supraveghere şi monitorizare
a bunurilor mobile şi a persoanelor;
concesionare şi licenţiere pentru programe de
calculator şi produse informatice; închirierea
sistemelor de detectare şi alarme de incendiu;
închirierea extinctoarelor.

transferarea fotografiilor printate, a filmelor
fotografice sau cinematografice, pe suporturi
magnetice, optice sau digitale.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică în domeniul apărării militare, al
aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă în
domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii, conceperea,
proiectarea realizarea sistemelor informatice,
programe pentru calculatoare, elaborarea
programelor pentru calculator, upgradarea
programelor pentru calculator, analize pentru
implementarea sistemelor de calcul, conversia
de date şi/sau de programe informatice,
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la
identificarea subiecţilor care comunică în
reţele; consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, inginerie, proiectare,
asistenţă tehnică, încercări de materiale, studii

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758C), roşu (Pantone 200C)

geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator, afişaje
şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor; programe de calculator
înregistrate, programe de calculator (software)
descărcabile; echipamente periferice; sisteme
de achiziţie de date; echipamente pentru
prelucrarea informaţiei; sisteme de captură de
imagini din documente; echipamente de
verificare şi control; echipamente de
siguranţă; sisteme pentru controlul automat al
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
accesului şi/sau a incintelor supravegheate;
echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente şi aparate pentru învăţământ;
elemente componente pentru calculatoare şi
programe de calculator pentru telecomunicaţii;
echipamente de emisie şi de recepţie;
programe pentru calculator, programe şi
produse informatice; produse şi aplicaţii
destinate transmiterii fişierelor prin poşta
electronică; produse şi aplicaţii destinate
criptării, semnăturii electronice, expedierii şi
recepţiei documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; programe de calculator în
domeniul proceselor legate de afaceri;
suporturi de înregistrare magnetice, optice sau
de altă natură, carduri cu memorie sau cu
microprocesor, carduri de identificare;
echipamente pentru înscrierea, citirea şi
validarea cardurilor; tahografe digitale;
echipamente pentru citirea înregistrărilor

(531) Clasificare Viena:270502; 270512;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale neprelucrate;
materiale plastice neprelucrate; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
compoziţii ignifuge; preparate pentru călirea
metalelor, pentru lipirea şi sudura acestora;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
destinaţi industriei.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea ruginei, a coroziunii şi a
deteriorării lemnului; mordanţi; răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi fixarea
prafului; combustibili şi substanţe pentru
iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale
metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; acoperiş de metal,
conţinând celule solare; sârme şi cabluri
metalice (cu excepţia celor electrice); articole
metalice de lăcătuşerie şi feronerie; ţevi şi
tuburi metalice; case de bani.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); maşini şi aparate
electrice de curăţat; maşini automate pentru
vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
19
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management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; gestiunea fişierelor
informatice; gestiunea afacerilor comerciale;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor comerciale; consiliere în
probleme de personal; relaţii publice; activităţi
publicitare; organizare de expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; prezentare de produse,
echipamente, servicii în expoziţii; activităţi de
birou; managementul comenzilor.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri mobiliare şi imobiliare;
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,

tahografelor digitale; echipamente pentru
salvarea, memorarea şi stocarea datelor din
tahografe; echipamente şi programe pentru
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe digitale; sisteme de stingere
automată a incendiilor utilizând gaze inerte,
apă şi/sau alte produse chimice; extinctoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
publicaţii electronice descărcabile.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; aparate auditive; materiale pentru
suturi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi
echipamente de distribuţie fluide.
12 Vehicule terestre, navale, aeriene;
echipamente pentru identificare, antifurt şi de
supraveghere pentru vehicule; echipamente
pentru monitorizarea vehiculelor şi a flotelor
terestre, navale, aeriene.
16 Produse din hârtie, carton, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; materiale
pentru instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); carduri nemagnetice, reprezentând
valori; vouchere; carduri de credit şi debit,
altele decât codate sau magnetice; carduri
imprimate din hârtie, carton sau material
plastic.
17 Cauciuc, azbest, mică şi produse din aceste
materiale; izolatori electrici, termici şi acustici
şi materiale plastice semifinite, de exemplu
sub formă de foi, plăci sau baghete; materiale
pentru etanşat; tuburi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii nemetalice transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
20
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autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea (confirmarea)
semnăturilor electronice; registratură
electronică; transmisii vocale, comunicaţii
telefonice; servicii de radiotelefonie mobilă;
reţele informatice; identificarea subiecţilor
care comunică în reţele; servicii de informare
şi de consultanţă tehnică referitoare la
telecomunicaţii, închiriere de aparatură şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii pentru asigurarea şi furnizarea
accesului la reţele de comunicaţii electronice,
la internet şi la baze de date electronice, şi
închirierea de timpi de acces la acestea şi la
servere de baze de date; schimb electronic de
date stocate în baze de date accesibile prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare;
distribuirea de echipamente de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; servicii
referitoare la inspecţia mărfurilor înaintea
transportului; servicii de stocare a datelor în
vederea recuperării acestora (arhivare);
depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a datelor, fişierelor, bazelor
de date, a oricărui tip de document;
transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe; monitorizarea vehiculelor şi a
flotelor terestre, navale, aeriene; servicii de
expediţie; distribuire de curier; operaţii de
secours (ajutor, asistenţă) în transport; servicii
pentru închirieri de vehicule, garaje, parcări şi
locuri în parcări.
40 Tratament de materiale; tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare, dicţionarelor,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; developare de

automatizări, aparate de măsură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, instalaţii de securitate
şi protecţie bunuri personale; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea de echipamente şi
instalaţii de detecţie, alarmă şi stingere a
incendiilor, supervizarea instalării, asistenţă
tehnică şi întreţinere (service) a instalaţiilor,
echipamentelor şi subansamblelor de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea echipamentelor de
comunicaţii, a echipamentelor de calcul, a
biroticii, a sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia de hardware pentru
computere; instalarea, mentenanţa şi reparaţia
jocurilor, maşinilor şi echipamentelor de
divertisment şi sport şi a echipamentelor
electrice, de comandă, afişaje ale acestora;
instalarea, mentenanţa şi repararea
telefoanelor.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
servicii de reţele de comunicaţii şi de
televiziune prin cablu; servicii de comunicaţii
prin reţele de fibră optică; servicii de acces la
reţele informatice internaţionale; servicii de
acces prin telecomunicaţii la reţele
informatice internaţionale; servicii de
prelucrare şi transmitere a datelor; transmisii
şi transfer de date, de mesaje şi de imagini
asistate de calculator; comunicaţii prin
terminale de calculator; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
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simpozioane, cursuri de pregătire
profesională, prelegeri; înregistrări
audio-video; multiplicări şi montaje de casete,
benzi, discuri video; reproduceri de
înregistrări video, audio şi informatice, de
filme fotografice sau cinematografice, de
slide-uri; servicii pentru transferarea
fotografiilor printate, a filmelor fotografice
sau cinematografice, pe suporturi magnetice,
optice sau digitale.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică în domeniul apărării militare, al
aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă în
domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii, conceperea,
proiectarea realizarea sistemelor informatice,
programe pentru calculatoare, elaborarea
programelor pentru calculator, upgradarea
programelor pentru calculator, analize pentru
implementarea sistemelor de calcul, conversia
de date şi/sau de programe informatice,
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,

filme fotografice şi realizarea de fotografii pe
hârtie sau CD-uri; transferarea fotografiilor
sau a textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; tratamente de protecţie contra
incendiilor pentru metale, lemn prin vopsire,
ignifugare.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de
înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură
înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii
de discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi
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actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, inginerie, proiectare,
asistenţă tehnică, încercări de materiale, studii
şi proiecte tehnice, consultanţă profesională şi
expertize tehnice în domeniul riscului de
incendiu şi a echipamentelor de detecţie, de
alarmă şi de stingere a incendiilor, utilizarea
şi dezvoltarea programelor de calculator,
elaborarea de studii tehnice, control de calitate
în domeniu; furnizarea de informaţii,
consiliere şi consultanţă privind compensarea
emisiilor de dioxid de carbon.
45 Consultanţă în materie de securitate;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor; consultanţă în
materie de securitatea bunurilor sau
persoanelor; control acces şi monitorizare
acces; servicii de supraveghere şi
monitorizare a bunurilor mobile şi a
persoanelor; concesionare şi licenţiere pentru
programe de calculator şi produse
informatice; închirierea sistemelor de
detectare şi alarme de incendiu; închirierea
extinctoarelor.

(210) M 2015 06788
(151) 14/10/2015
(732) S.C. UTI GRUP S.A., Str. Cernăuţi
nr. 27C, Sector 2, 022183,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P I D E S
CABINET
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI
(540)
Homo Numericus

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale neprelucrate;
materiale plastice neprelucrate; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
compoziţii ignifuge; preparate pentru călirea
metalelor, pentru lipirea şi sudura acestora;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
destinaţi industriei.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea ruginei, a coroziunii şi a
deteriorării lemnului; mordanţi; răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi fixarea
prafului; combustibili şi substanţe pentru
iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale
metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; acoperiş de metal,

˜˜˜˜˜˜˜

23

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în 14/10/2015

recepţiei documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; programe de calculator în
domeniul proceselor legate de afaceri;
suporturi de înregistrare magnetice, optice sau
de altă natură, carduri cu memorie sau cu
microprocesor, carduri de identificare;
echipamente pentru înscrierea, citirea şi
validarea cardurilor; tahografe digitale;
echipamente pentru citirea înregistrărilor
tahografelor digitale; echipamente pentru
salvarea, memorarea şi stocarea datelor din
tahografe; echipamente şi programe pentru
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe digitale; sisteme de stingere
automată a incendiilor utilizând gaze inerte,
apă şi/sau alte produse chimice; extinctoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
publicaţii electronice descărcabile.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; aparate auditive; materiale pentru
suturi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi
echipamente de distribuţie fluide.
12 Vehicule terestre, navale, aeriene;
echipamente pentru identificare, antifurt şi de
supraveghere pentru vehicule; echipamente
pentru monitorizarea vehiculelor şi a flotelor
terestre, navale, aeriene.
16 Produse din hârtie, carton, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; materiale
pentru instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); carduri nemagnetice, reprezentând
valori; vouchere; carduri de credit şi debit,
altele decât codate sau magnetice; carduri
imprimate din hârtie, carton sau material

conţinând celule solare; sârme şi cabluri
metalice (cu excepţia celor electrice); articole
metalice de lăcătuşerie şi feronerie; ţevi şi
tuburi metalice; case de bani.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); maşini şi aparate
electrice de curăţat; maşini automate pentru
vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator, afişaje
şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor; programe de calculator
înregistrate, programe de calculator (software)
descărcabile; echipamente periferice; sisteme
de achiziţie de date; echipamente pentru
prelucrarea informaţiei; sisteme de captură de
imagini din documente; echipamente de
verificare şi control; echipamente de
siguranţă; sisteme pentru controlul automat al
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
accesului şi/sau a incintelor supravegheate;
echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente şi aparate pentru învăţământ;
elemente componente pentru calculatoare şi
programe de calculator pentru
telecomunicaţii; echipamente de emisie şi de
recepţie; programe pentru calculator,
programe şi produse informatice; produse şi
aplicaţii destinate transmiterii fişierelor prin
poşta electronică; produse şi aplicaţii destinate
criptării, semnăturii electronice, expedierii şi
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cu caracter comercial şi publicitar; prezentare
de produse, echipamente, servicii în expoziţii;
activităţi de birou; managementul comenzilor.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri mobiliare şi imobiliare;
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,
automatizări, aparate de măsură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, instalaţii de securitate
şi protecţie bunuri personale; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea de echipamente şi
instalaţii de detecţie, alarmă şi stingere a
incendiilor, supervizarea instalării, asistenţă
tehnică şi întreţinere (service) a instalaţiilor,
echipamentelor şi subansamblelor de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea echipamentelor de
comunicaţii, a echipamentelor de calcul, a
biroticii, a sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia de hardware pentru
computere; instalarea, mentenanţa şi reparaţia
jocurilor, maşinilor şi echipamentelor de
divertisment şi sport şi a echipamentelor
electrice, de comandă, afişaje ale acestora;
instalarea, mentenanţa şi repararea
telefoanelor.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de

plastic.
17 Cauciuc, azbest, mică şi produse din aceste
materiale; izolatori electrici, termici şi acustici
şi materiale plastice semifinite, de exemplu
sub formă de foi, plăci sau baghete; materiale
pentru etanşat; tuburi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii nemetalice transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor
comunicări scrise sau înregistrări ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
gestiunea fişierelor informatice; gestiunea
afacerilor comerciale; compilarea
informaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor comerciale; consiliere
în probleme de personal; relaţii publice;
activităţi publicitare; organizare de expoziţii
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flotelor terestre, navale, aeriene; servicii de
expediţie; distribuire de curier; operaţii de
secours (ajutor, asistenţă) în transport; servicii
pentru închirieri de vehicule, garaje, parcări şi
locuri în parcări.
40 Tratament de materiale; tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare, dicţionarelor,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; developare de
filme fotografice şi realizarea de fotografii pe
hârtie sau CD-uri; transferarea fotografiilor
sau a textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; tratamente de protecţie contra
incendiilor pentru metale, lemn prin vopsire,
ignifugare.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de

comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
servicii de reţele de comunicaţii şi de
televiziune prin cablu; servicii de comunicaţii
prin reţele de fibră optică; servicii de acces la
reţele informatice internaţionale; servicii de
acces prin telecomunicaţii la reţele
informatice internaţionale; servicii de
prelucrare şi transmitere a datelor; transmisii
şi transfer de date, de mesaje şi de imagini
asistate de calculator; comunicaţii prin
terminale de calculator; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea (confirmarea)
semnăturilor electronice; registratură
electronică; transmisii vocale, comunicaţii
telefonice; servicii de radiotelefonie mobilă;
reţele informatice; identificarea subiecţilor
care comunică în reţele; servicii de informare
şi de consultanţă tehnică referitoare la
telecomunicaţii, închiriere de aparatură şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii pentru asigurarea şi furnizarea
accesului la reţele de comunicaţii electronice,
la internet şi la baze de date electronice, şi
închirierea de timpi de acces la acestea şi la
servere de baze de date; schimb electronic de
date stocate în baze de date accesibile prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare;
distribuirea de echipamente de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; servicii
referitoare la inspecţia mărfurilor înaintea
transportului; servicii de stocare a datelor în
vederea recuperării acestora (arhivare);
depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a datelor, fişierelor, bazelor
de date, a oricărui tip de document;
transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe; monitorizarea vehiculelor şi a
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programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, inginerie, proiectare,
asistenţă tehnică, încercări de materiale, studii
şi proiecte tehnice, consultanţă profesională şi
expertize tehnice în domeniul riscului de
incendiu şi a echipamentelor de detecţie, de
alarmă şi de stingere a incendiilor, utilizarea şi
dezvoltarea programelor de calculator,
elaborarea de studii tehnice, control de calitate
în domeniu; furnizarea de informaţii,
consiliere şi consultanţă privind compensarea
emisiilor de dioxid de carbon.
45 Consultanţă în materie de securitate;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor; consultanţă în
materie de securitatea bunurilor sau
persoanelor; control acces şi monitorizare
acces; servicii de supraveghere şi monitorizare
a bunurilor mobile şi a persoanelor;
concesionare şi licenţiere pentru programe de
calculator şi produse informatice; închirierea
sistemelor de detectare şi alarme de incendiu;
închirierea extinctoarelor.

înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură
înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii
de discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi
simpozioane, cursuri de pregătire
profesională, prelegeri; înregistrări
audio-video; multiplicări şi montaje de casete,
benzi, discuri video; reproduceri de
înregistrări video, audio şi informatice, de
filme fotografice sau cinematografice, de
slide-uri; servicii pentru transferarea
fotografiilor printate, a filmelor fotografice
sau cinematografice, pe suporturi magnetice,
optice sau digitale.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică în domeniul apărării militare, al
aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă în
domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii, conceperea,
proiectarea realizarea sistemelor informatice,
programe pentru calculatoare, elaborarea
programelor pentru calculator, upgradarea
programelor pentru calculator, analize pentru
implementarea sistemelor de calcul, conversia
de date şi/sau de programe informatice,
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06789
(151) 14/10/2015
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN
1, Km 392 + 600, judeţul Alba, ,
GALDA DE JOS ROMANIA
(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(210) M 2015 06790
(151) 14/10/2015
(732) S.C. METAL TERMO INDUSTRY
S.R.L., Calea Sucevei 236, nr. 1,
judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

(540)

Rarăul Bunătăţi din BUCOVINA

CENTRUL DE ACOPERIŞURI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:070311; 260116;
260418; 260422;

(531) Clasificare Viena:250119; 260118;
260122; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Lapte; produse lactate şi înlocuitori;
băuturi preparate din lapte sau care conţin
lapte; deserturi pe bază de lapte; deserturi
preparate din produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06777
(151) 14/10/2015
(732) DELACO DISTRIBUTION S.A.,
Str. Târgului nr. 6, judeţul Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA
(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV
(540)

(210) M 2015 06778
(151) 14/10/2015
(732) S.C. PION IMPEX S.R.L., Str. Aurel
Vlaicu nr. 41, judeţul Sibiu, 551041,
MEDIAŞ ROMANIA
(740) S.C. NOWAPATENT S.R.L.,
Str.Lotru nr. 4, bl. 92, sc. C, ap. 1,
judeţul Sibiu MEDIAŞ
(540)

NAPOLITANA FERMECATĂ
DELACO CAŞCAVAL SOFIA
(531) Clasificare Viena:270501;
(591) Culori revendicate:verde,
galben, alb

negru,

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

(531) Clasificare Viena:250119; 260106;
270502; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Brânzeturi - caşcaval.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06779
(151) 14/10/2015
(732) DELACO DISTRIBUTION S.A.,
Str. Târgului nr. 6, judeţul Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA
(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(210) M 2015 06770
(151) 14/10/2015
(732) S.C. E-BODA ELECTRONICS
S.R.L., Comuna Cernica, str.
Oxigenului nr. 2B, Camera 2, judeţul
Ilfov, , SAT CALDARARU
ROMANIA
(540)

(540)

FREEWHEEL
(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
290113;
DELACO SOFIA
(591) Culori revendicate:verde,
galben, alb

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

(531) Clasificare Viena:250119; 260106;
270502; 290114;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06771
(151) 14/10/2015
(732) S.C. MEDIATOR Co. Ltd. S.R.L.,
B-dul Mărăşeşti nr. 43, sector 4,
040251, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 06773
(151) 14/10/2015
(732) S.C. KARTELL MEDIA &
EVENTS S.R.L., Str. Turbinei nr. 21,
Camera 5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)

kulturama
(591) Culori revendicate:galben, negru, gri

origin
(591) Culori revendicate:verde, maro

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;
290113;

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
260115; 260118; 260410; 260415;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Ceai (cu excepţia celor de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

(210) M 2015 06780
(151) 14/10/2015
(732) CULAU NINEL, Str. Jean Steriadi
nr. 30-38, bl. M10, sc. F, ap. 77, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06758
(151) 14/10/2015
(732) ACSINTE AUREL-MIHAI, Str.
Nerva Traian nr. 6, bl. M39, sc. 1, et.
4, ap. 15, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

CULLIO 9INE DISCOVER THE
PASSION
(591) Culori revendicate:galben-auriu

(540)

(531) Clasificare Viena:240905; 240909;
250113; 270507; 270511; 290102;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06755
(151) 14/10/2015
(732) S.C. ALERGO IMPEX S.R.L., Str.
Gheorghe Donici, nr. 2 bis, Jud.
Bacău, , BACĂU ROMANIA

TANTUM DEUS SUPRA LEX

(531) Clasificare Viena:030701; 030706;
090110; 170302; 230101; 240115;
260104; 260113; 260115; 260116;

(540)
CIPY STAR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

(210) M 2015 06759
(151) 14/10/2015
(732) FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Serbanica Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06781
(151) 14/10/2015
(732) SZÉP EDITH, Str. Dacia nr. 50A,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA
(540)
TESSA NADIR
LIGA ELITELOR U19
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
reconstituire baze de date.
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale,
prospecţiuni geologice, petrolietre, explorări
marine, decoraţiuni interioare, design, estetică
industrială.
45 Servicii juridice, în domeniul
calculatoarelor, proprietate industrială, drept
de autor.

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:010102; 210301;
270502; 270711; 290103;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea de evenimente sportive în
domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06775
(151) 14/10/2015
(732) EUROPEAN ADVERTISING
HOLDING S.R.L., Str. Mărăşeşti nr.
18, et. 1, ap. 2, judeţul Suceava,
720181, SUCEAVA ROMANIA

(210) M 2015 06760
(151) 14/10/2015
(732) FEDERATIA ROMANA DE
FOTBAL, Str. Serg. Serbanica Vasile
nr. 12, sector 2, 022186, BUCURESTI
ROMANIA

(540)

(540)

e-advertising we place you on top
(591) Culori revendicate:galben,
portocaliu, alb, verde

negru,

(531) Clasificare Viena:241501; 270508;
290115;

LIGA ELITELOR UI7

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice.

(591) Culori revendicate:galben
(531) Clasificare Viena:010102; 210301;
270502; 270711; 290102;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Organizarea de evenimente sportive în
domeniul fotbalului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06776
(151) 14/10/2015
(732) S.C. LAZARINI DELIVERY
S.R.L., Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr.
37, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 06761
(151) 14/10/2015
(732) MARIUS EUGEN AVRAM, Str.
Virgil Plesoianu nr. 5, sector 1,
011525, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

L LAZARINI Ristorante Familiare
(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1788C), negru (pantone black)

Ameco

(531) Clasificare Viena:261112; 270501;
270511; 290112;

(531) Clasificare Viena:261103; 261109;
270502;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate pentru vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, 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 de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare: echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice.

(531) Clasificare Viena:050315; 050706;
080117; 240905; 240907; 250101;
250109; 250119; 270507; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06762
(151) 14/10/2015
(732) S . C .
L I N K M A N
COMMUNICATION S.R.L., Str.
Sirenelor nr. 49-55, corp C3, et. 1, ap.
43, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06782
(151) 14/10/2015
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.
Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA

(540)

(540)
LINKMAN
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, gestiune afacerilor interne;
administraţie comercială; lucrări de birou.
Cozonacul Domniţei....cu miez de nucă....
(591) Culori revendicate:crem,
galben, verde

maro,

˜˜˜˜˜˜˜
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deteriorării lemnului; mordanţi; răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi fixarea
prafului; combustibili şi substanţe pentru
iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale
metalice pentru construcţii; construcţii
metalice transportabile; acoperiş de metal,
conţinând celule solare; sârme şi cabluri
metalice (cu excepţia celor electrice); articole
metalice de lăcătuşerie şi feronerie; ţevi şi
tuburi metalice; case de bani.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); maşini şi aparate
electrice de curăţat; maşini automate pentru
vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator, afişaje
şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor; programe de calculator
înregistrate, programe de calculator (software)
descărcabile; echipamente periferice; sisteme
de achiziţie de date; echipamente pentru
prelucrarea informaţiei; sisteme de captură de
imagini din documente; echipamente de
verificare şi control; echipamente de
siguranţă; sisteme pentru controlul automat al
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
proceselor; echipamente pentru monitorizarea
accesului şi/sau a incintelor supravegheate;
echipamente de securitate pentru

(210) M 2015 06783
(151) 14/10/2015
(732) S.C. UTI GRUP S.A., Str. Cernăuţi
nr. 27C, Sector 2, 022183,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) P I D E S
CABINET
DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, sc. D,
ap. 36, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

UTI
(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2758C), roşu (pantone 200C)
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale neprelucrate;
materiale plastice neprelucrate; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
compoziţii ignifuge; preparate pentru călirea
metalelor, pentru lipirea şi sudura acestora;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; substanţe tanante; adezivi
destinaţi industriei.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea ruginei, a coroziunii şi a
37
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echipamente pentru identificare, antifurt şi de
supraveghere pentru vehicule; echipamente
pentru monitorizarea vehiculelor şi a flotelor
terestre, navale, aeriene.
16 Produse din hârtie, carton, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; materiale
pentru instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); carduri nemagnetice, reprezentând
valori; vouchere; carduri de credit şi debit,
altele decât codate sau magnetice; carduri
imprimate din hârtie, carton sau material
plastic.
17 Cauciuc, azbest, mică şi produse din aceste
materiale; izolatori electrici, termici şi acustici
şi materiale plastice semifinite, de exemplu
sub formă de foi, plăci sau baghete; materiale
pentru etanşat; tuburi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii nemetalice transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea unor comunicări
scrise sau înregistrări ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; gestiunea fişierelor
informatice; gestiunea afacerilor comerciale;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii

supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente şi aparate pentru învăţământ;
elemente componente pentru calculatoare şi
programe de calculator pentru
telecomunicaţii; echipamente de emisie şi de
recepţie; programe pentru calculator,
programe şi produse informatice; produse şi
aplicaţii destinate transmiterii fişierelor prin
poşta electronică; produse şi aplicaţii destinate
criptării, semnăturii electronice, expedierii şi
recepţiei documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; programe de calculator în
domeniul proceselor legate de afaceri;
suporturi de înregistrare magnetice, optice sau
de altă natură, carduri cu memorie sau cu
microprocesor, carduri de identificare;
echipamente pentru înscrierea, citirea şi
validarea cardurilor; tahografe digitale;
echipamente pentru citirea înregistrărilor
tahografelor digitale; echipamente pentru
salvarea, memorarea şi stocarea datelor din
tahografe; echipamente şi programe pentru
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe digitale; sisteme de stingere
automată a incendiilor utilizând gaze inerte,
apă şi/sau alte produse chimice; extinctoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
publicaţii electronice descărcabile.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; aparate auditive; materiale pentru
suturi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi
echipamente de distribuţie fluide.
12 Vehicule terestre, navale, aeriene;
38
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biroticii, a sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia de hardware pentru
computere; instalarea, mentenanţa şi reparaţia
jocurilor, maşinilor şi echipamentelor de
divertisment şi sport şi a echipamentelor
electrice, de comandă, afişaje ale acestora;
instalarea, mentenanţa şi repararea
telefoanelor.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
servicii de reţele de comunicaţii şi de
televiziune prin cablu; servicii de comunicaţii
prin reţele de fibră optică; servicii de acces la
reţele informatice internaţionale; servicii de
acces prin telecomunicaţii la reţele informatice
internaţionale; servicii de prelucrare şi
transmitere a datelor; transmisii şi transfer de
date, de mesaje şi de imagini asistate de
calculator; comunicaţii prin terminale de
calculator; criptarea, identificarea, verificarea,
confirmarea şi autentificarea datelor,
mesajelor, imaginilor, comunicaţiilor;
certificarea (confirmarea) semnăturilor
electronice; registratură electronică; transmisii
vocale, comunicaţii telefonice; servicii de
radiotelefonie mobilă; reţele informatice;
identificarea subiecţilor care comunică în
reţele; servicii de informare şi de consultanţă
tehnică referitoare la telecomunicaţii,
închiriere de aparatură şi echipamente de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
pentru asigurarea şi furnizarea accesului la
reţele de comunicaţii electronice, la internet şi
la baze de date electronice, şi închirierea de
timpi de acces la acestea şi la servere de baze
de date; schimb electronic de date stocate în
baze de date accesibile prin intermediul
reţelelor de telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare;
distribuirea de echipamente de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; servicii

reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor comerciale; consiliere
în probleme de personal; relaţii publice;
activităţi publicitare; organizare de expoziţii
cu caracter comercial şi publicitar; prezentare
de produse, echipamente, servicii în expoziţii;
activităţi de birou; managementul comenzilor.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri mobiliare şi imobiliare;
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,
automatizări, aparate de măsură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, instalaţii de securitate
şi protecţie bunuri personale; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea de echipamente şi
instalaţii de detecţie, alarmă şi stingere a
incendiilor, supervizarea instalării, asistenţă
tehnică şi întreţinere (service) a instalaţiilor,
echipamentelor şi subansamblelor de detecţie,
alarmă şi stingere a incendiilor; instalarea,
întreţinerea, identificarea defecţiunilor,
depanarea şi repararea echipamentelor de
comunicaţii, a echipamentelor de calcul, a
39
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publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de
înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură
înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi simpozioane,
cursuri de pregătire profesională, prelegeri;
înregistrări audio-video; multiplicări şi
montaje de casete, benzi, discuri video;
reproduceri de înregistrări video, audio şi
informatice, de filme fotografice sau
cinematografice, de slide-uri; servicii pentru
transferarea fotografiilor printate, a filmelor
fotografice sau cinematografice, pe suporturi
magnetice, optice sau digitale.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică în domeniul apărării militare, al
aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă în
domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii, conceperea,

referitoare la inspecţia mărfurilor înaintea
transportului; servicii de stocare a datelor în
vederea recuperării acestora (arhivare);
depozitarea suporturilor de date sau de
documente stocate electronic, arhivarea pe
orice tip de suport a datelor, fişierelor, bazelor
de date, a oricărui tip de document;
transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor pe baza datelor din
tahografe; monitorizarea vehiculelor şi a
flotelor terestre, navale, aeriene; servicii de
expediţie; distribuire de curier; operaţii de
secours (ajutor, asistenţă) în transport; servicii
pentru închirieri de vehicule, garaje, parcări şi
locuri în parcări.
40 Tratament de materiale; tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare, dicţionarelor,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; developare de
filme fotografice şi realizarea de fotografii pe
hârtie sau CD-uri; transferarea fotografiilor
sau a textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; tratamente de protecţie contra
incendiilor pentru metale, lemn prin vopsire,
ignifugare.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
40

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în 14/10/2015

acces; servicii de supraveghere şi monitorizare
a bunurilor mobile şi a persoanelor;
concesionare şi licenţiere pentru programe de
calculator şi produse informatice; închirierea
sistemelor de detectare şi alarme de incendiu;
închirierea extinctoarelor.

proiectarea realizarea sistemelor informatice,
programe pentru calculatoare, elaborarea
programelor pentru calculator, upgradarea
programelor pentru calculator, analize pentru
implementarea sistemelor de calcul, conversia
de date şi/sau de programe informatice,
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la
identificarea subiecţilor care comunică în
reţele; consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor, închiriere de programe
pentru calculator, inginerie, proiectare,
asistenţă tehnică, încercări de materiale, studii
şi proiecte tehnice, consultanţă profesională şi
expertize tehnice în domeniul riscului de
incendiu şi a echipamentelor de detecţie, de
alarmă şi de stingere a incendiilor, utilizarea
şi dezvoltarea programelor de calculator,
elaborarea de studii tehnice, control de calitate
în domeniu; furnizarea de informaţii,
consiliere şi consultanţă privind compensarea
emisiilor de dioxid de carbon.
45 Consultanţă în materie de securitate;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor; consultanţă în
materie de securitatea bunurilor sau
persoanelor; control acces şi monitorizare

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06763
(151) 14/10/2015
(732) MAGHREB KEYWAN, Str. Burniţei
nr. 86, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
ALBEX

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Detergent pentru geam; soluţie-lichid pentru
geam; săpun solid; săpun lichid; săpun pastă;
înălbitor; detergent lichid pentru spălat manual
vase; detergent pastă pentru spălat manual
vase; detergent de vase pentru maşinile de
spălat vase; soluţie pentru clătit vasele spălate
manual; soluţie de clătit vase pentru maşini de
spălat vase; detergent de rufe lichid; detergent
de rufe praf; detergent pentru pardoseli;
degresant; soluţie pentru curăţat mobila;
soluţie siliconică pentru curăţat mobila;
detartrant pentru obiecte sanitare, pardoseli,
faianţă, gresie; detergent lichid şi alte soluţii
lichide pentru curăţarea parchetului; pastă de
curăţat vesela, obiecte sanitare, ustensile de
bucătărie; spumă activă pentru spălarea
41
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autoturismelor; detergent pentru curăţarea
covoarelor; detergent pentru curăţarea
tapiseriilor; şampon pentru spălarea
covoarelor; şampon spălare tapiserii; balsam
de rufe; gel de duş; odorizant cameră;
odorizant pentru rufe; odorizant autoturisme;
oja; acetonă; cremă de uz cosmetic uman
pentru faţă, mâini, picioare, corp; şampon de
păr pentru uz uman; balsam de păr pentru uz
uman; mască pentru păr uman; demachiant;
praf pentru curăţat vesela; obiecte sanitare,
ustensile de bucătărie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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 de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme aparate care funcţionează cu fise;
case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 06764
(151) 14/10/2015
(732) MOCANU ELENA, Str. Polonă nr.
25A, et. 5, ap. 5, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Să creşti mare!
(591) Culori revendicate:verde, roşu, maro
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
270511; 270512; 290113;
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(210) M 2015 06765
(151) 14/10/2015
(732) S.C. CONALCRI PROD S.R.L., DN
13 Km 27,5, Sat Maierus, Perimetrul
fostului AEI Maierus, Jud. Braşov, ,
COMUNA MAIERUS ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 06766
(151) 14/10/2015
(732) S.C. M & M EXPRESS S.R.L.,
Calea Bucureşti nr. 102, jud. Braşov, ,
BRAŞOV 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)
CONALCRI

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

M&M express "So simple...We drive and
You enjoy"

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

(591) Culori revendicate:verde, gri
(531) Clasificare Viena:180501; 180503;
261112; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06767
(151) 14/10/2015
(732) STAN MARIAN CONSTANTIN,
Sat Grăjdana, jud. Buzău, , COMUNA
TISĂU ROMANIA
(540)

(210) M 2015 06768
(151) 14/10/2015
(732) COSMO PHARM S.R.L., B-dul
Corneliu Coposu nr. 5, bl.103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 704911,
BUCURESTI ROMANIA
(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

PROMESSE

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.

CPH PREMIUM COSMO PHARM
NATURAL
(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:250110; 250119;
270502; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente alimentare (de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
44

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în 14/10/2015

(210) M 2015 06769
(151) 14/10/2015
(732) COSMO PHARM S.R.L., B-dul
Corneliu Coposu nr. 5, bl.103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 704911,
BUCURESTI ROMANIA
(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

CPH PREMIUM COSMO PHARM
GLICOSTOP NATURAL
(531) Clasificare Viena:250110; 250119;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente alimentare (de uz
medical).

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

45

