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Cereri Mărci publicate în data de 23/03/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 01414

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

iUmor!

2 M 2016 01415

16/03/2016 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

AI UMOR!

3 M 2016 01437

16/03/2016 URAM MARIN IOAN

SALINA FELIX

4 M 2016 01794

16/03/2016 LUZ SAÚDE S.A.

HOSPITAL DA LUZ

5 M 2016 01795

16/03/2016 ULMEANU COSMIN
PREDA IULIA-ANTOANETA

VIPER KOSMETIK

6 M 2016 01796

16/03/2016 S.C. DANCE CLUB S.R.L.

dAnce cLub

7 M 2016 01797

16/03/2016 S.C. SANO VITA S.R.L.

Veg Up

8 M 2016 01798

16/03/2016 S.C. SANO VITA S.R.L.

Sano Vita Veg Up

9 M 2016 01799

16/03/2016 S.C. SIAR CAFE S.R.L.

JOGO

10 M 2016 01800

16/03/2016 S.C. COMPACT GREEN
SECURITY S.R.L.

COMPACT CGS GREEN
SECURITY

11 M 2016 01801

16/03/2016 S.C. H & E REINERT S.R.L.

Şuncă de Carpaţi

12 M 2016 01802

16/03/2016 S.C. MADISON COMPANY S.R.L. Golden Piccolo Mondo

13 M 2016 01803

16/03/2016 S.C. CRISTALY MOUNTAIN
GARDEN S.R.L.

Mountain Garden

14 M 2016 01804

16/03/2016 S.C. AGRICOLA MEDICINALE
2002 S.R.L.

SIMBBIO

15 M 2016 01806

16/03/2016 PĂUN PETRICĂ

BestWatch

16 M 2016 01807

16/03/2016 DUMAN MARIUS

VEGAS RESIDENCE

17 M 2016 01808

16/03/2016 PUNK CAFE SRL-D

STEAM PUNK

18 M 2016 01809

16/03/2016 S.C. SECURITY CHECK S.R.L.

SECURITY CHECK

1

Denumire
Marcă
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 01810

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2016 TABLA IONEL

Denumire
Marcă
(540)
ŞOIMII PATRIEI

20 M 2016 01811

16/03/2016 IONESCU MIRCEA

Proiect Dunărean. Festivaluri ale
Teatrelor din cele 10 ţări
dunărene.

21 M 2016 01812

16/03/2016 NOI 3 & ATAT S.R.L.

IRINASOFIA

22 M 2016 01813

16/03/2016 ASOCIATIA OPERATORILOR SI ŞCOALA DE ŞAPTE STELE
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
CURATENIE SI CONEXE-FILIALA
BUCURESTI

23 M 2016 01814

16/03/2016 S.C. NATALIE CORPORATION
S.R.L.

Ava Frid

24 M 2016 01815

16/03/2016 MARELE PRIORAT ROMAN
AUTONOM AL ORDINULUI
SUVERAN AL SFANTULUI IOAN
DE JERUSALIM CAVALERII DE
MALTA

Marele Priorat Roman Autonom al
Ordinului Suveran al Sfantului
Ioan de Jerusalim Cavalerii de
Malta

25 M 2016 01816

16/03/2016 CIMPOERU CLAUDIU DANUT

Giurgiu PeSurse află ceea ce alţii
nu spun!

26 M 2016 01817

16/03/2016 DENERIK SECURITY S.R.L.

DENERIK SECURITY

27 M 2016 01818

16/03/2016 S.C. AGROSEZ COM S.R.L.

MMilker

28 M 2016 01819

16/03/2016 S.C. ROEXIM COM S.R.L.

R ROEXIM

29 M 2016 01820

16/03/2016 PHIL SERVICES S.R.L.

Phil's Coffee Shop

30 M 2016 01821

16/03/2016 BEZMAN EMIL

PPP DDD PARTIDUL
PATRIOTILOR DE
PRETUTINDENI DEMOCRATIE
DREPTATE DE PRETUTINDENI

31 M 2016 01822

16/03/2016 ASOCIAŢIA OPERATORILOR ŞI CLEANING EVENTS
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
CURĂŢENIE ŞI CONEXE-FILIALA
BUCUREŞTI

32 M 2016 01823

16/03/2016 S.C. OLLALA INCORP SHOP
SRL-D

2

Ollala MAI MULT PENTRU
BARBATI. EXCLUSIV PENTRU
FEMEI
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
33 M 2016 01824

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
16/03/2016 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

Denumire
Marcă
(540)
ROMÂNIA

34 M 2016 01825

16/03/2016 SOCIETATEA CIVILA
PROFESIONALA DE AVOCATI
ROZSA, ROZSA & ROZSA

R ROZSA, ROZSA & ROZSA
YOUR RESULTS -OUR DESIGN

35 M 2016 01826

16/03/2016 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

TRICOLORII DIN 1922

36 M 2016 01827

16/03/2016 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

ROMÂNIA ECHIPA NAŢIONALĂ
DE FOTBAL DIN 1922

37 M 2016 01828

16/03/2016 S.C. BLUE MASTERS
MARKETING S.R.L.

Mişcarea de eliberare a cărţilor
din librării

38 M 2016 01829

16/03/2016 S.C. BLUE MASTERS
MARKETING S.R.L.

Top Veritas

39 M 2016 01830

16/03/2016 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI PINOT GRIGIO
DEMISEC PRELUDIO DI
UN`AVVENTURA EDIZIONE
SPECIALE

40 M 2016 01831

16/03/2016 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI PINOT NOIR ROSE
DEMISEC PRELUDIO DI
UN`AVVENTURA EDIZIONE
SPECIALE

41 M 2016 01832

16/03/2016 IVĂNESCU
BOGDAN-CONSTANTIN

Banca Engleza de Celule Stem

42 M 2016 01833

16/03/2016 IVĂNESCU
BOGDAN-CONSTANTIN

Banca Germană de Celule Stem

3
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(210) M 2016 01414
(151) 16/03/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
Bd. Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01415
(151) 16/03/2016
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Bd.
Ficusului nr. 44 A, et. 4 A, zona 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
iUmor!

AI UMOR!

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, daze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitari şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare; organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea
de pagini şi site-uri web; furnizarea de
motoare de căutare pe internet.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, daze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitari şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare; organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web; furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie, divertisment şi sport; publicare şi
servicii oferite de reporteri (reportaje).
42 Servicii IT; servicii în domeniul ştiinţei şi
tehnologiei; servicii de proiectare; testare,
autentificare şi controlul calităţii.
44 Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni; servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii de igienă pentru animale.

(210) M 2016 01437
(151) 16/03/2016
(732) URAM MARIN IOAN, Str.
Leonardo Davinci, nr. 1, Jud. Bihor,
417495, COMUNA SÎNMARTIN
ROMANIA
(540)
SALINA FELIX

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment, locuri de joacă pentru copii
cu probleme respiratorii, activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01795
(151) 16/03/2016
(732) ULMEANU COSMIN, Str. George
Coşbuc nr. 9, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA
(732) PREDA IULIA-ANTOANETA, Str.
Emil Racoviţa nr. 31-33, Vila JB 01,
Cartier Azur, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01794
(151) 16/03/2016
(732) LUZ SAÚDE S.A., Rua Carlos
Alberto da Mota Pinto, 17-9/,
1070-313,
LISABONA
PORTUGALIA
(740) MILMARK DESIGN S.R.L.,
Str.Cheiul Dambovitei nr.26 (Trend
Residence), vila C42 Popesti-Leordeni

(540)

(540)

VIPER KOSMETIK
(591) Culori revendicate:turcoaz
HOSPITAL DA LUZ
(531) Clasificare Viena:031101; 031124;
270501; 270502; 270507; 290111;

(531) Clasificare Viena:241301; 241314;
241324; 270501; 270502; 270508;
4
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

(210) M 2016 01796
(151) 16/03/2016
(732) S.C. DANCE CLUB S.R.L., Str.
Ştefan cel Mare nr. 44, Dance Club,
judeţul Vrancea, 620161, FOCŞANI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01797
(151) 16/03/2016
(732) S.C. SANO VITA S.R.L., Str.
Industriei, Nr. 89, Comuna Păusesti Măglasi, Jud. Vâlcea, , Sat Ulmetel
ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

dAnce cLub

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270510;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

Veg Up
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01798
(151) 16/03/2016
(732) S.C. SANO VITA S.R.L., Str.
Industriei, Nr. 89, Comuna Păusesti Măglasi, Jud. Vâlcea, , Sat Ulmetel
ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(210) M 2016 01799
(151) 16/03/2016
(732) S.C. SIAR CAFE S.R.L., Str. Traian
Vuia nr. 206, et. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

(540)

JOGO
Sano Vita Veg Up
(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502;

(531) Clasificare Viena:260201; 260205;
260418; 270501; 270502; 270504;
270512; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, produse de patiserie, sandvişuri.
43 Restaurante şi cazare temporară; cafenea.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01800
(151) 16/03/2016
(732) S . C . C O M P A C T G R E E N
SECURITY S.R.L., Calea Bucureşti
nr. 170, judeţul Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA

(210) M 2016 01801
(151) 16/03/2016
(732) S.C. H & E REINERT S.R.L., DN
13 km 11, Jud. Braşov, , FELDIOARA
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)

Şuncă de Carpaţi
COMPACT CGS GREEN SECURITY

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

(531) Clasificare Viena:050311; 050314;
270501; 270502; 270512;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01802
(151) 16/03/2016
(732) S.C. MADISON COMPANY S.R.L.,
Calea Bucureşti nr. 99, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01803
(151) 16/03/2016
(732) S.C. CRISTALY MOUNTAIN
GARDEN S.R.L., Str. Tohanita nr.
83A, Judeţul Braşov, , ZĂRNEŞTI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
(540)
Golden Piccolo Mondo

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

Mountain Garden
(591) Culori revendicate:verde, maro

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:050101; 060102;
270501; 270502; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

8

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16/03/2016

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 01804
(151) 16/03/2016
(732) S.C. AGRICOLA MEDICINALE
2002 S.R.L., Judeţul Braşov, ,
SÂMBĂTA DE SUS ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01806
(151) 16/03/2016
(732) PĂUN PETRICĂ, Aleea Livezilor nr.
12, bl. 30, sc. 2, ap. 21, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

SIMBBIO

(540)
(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu

galben,

(531) Clasificare Viena:010301; 010316;
050311; 050316; 050504; 060102;
060104; 270501; 270502; 270504;
270507; 290113;

BestWatch

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.

(591) Culori revendicate:mov, negru
(531) Clasificare Viena:170102; 170109;
270501; 270502; 270505; 270508;
270517; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
9
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din aceste materiale, placate sau nu,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

(210) M 2016 01807
(151) 16/03/2016
(732) DUMAN MARIUS, Str. Cernăuţi nr.
9, bl. 27, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01818
(151) 16/03/2016
(732) S.C. AGROSEZ COM S.R.L., Str.
Busuiocului nr. 8, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(540)

VEGAS RESIDENCE
(591) Culori revendicate:maron, bej, orange
MMilker
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:030402; 030424;
270501; 270502; 270504; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi unelte agricole.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 7 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01820
(151) 16/03/2016
(732) PHIL SERVICES S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr. 21, ap. 4, judeţul
Cluj, 400117, CLUJ NAPOCA
ROMANIA

(210) M 2016 01808
(151) 16/03/2016
(732) PUNK CAFE SRL-D, Str. Fraţii
Buzeşti nr. 1, lot 2, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)

(540)
Phil's Coffee Shop

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate 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.
43 Servicii de alimentaţie publică.

STEAM PUNK

(531) Clasificare Viena:040505; 090725;
270501; 270502; 270507;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; administraţie comercială;
asistenţă în gestiunea afacerilor sau a
funcţiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale; servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou); servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou);
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou);
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei; servicii de marketing în domeniul
restaurantelor.
39 Transport; organizarea de călătorii;
11
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depozitarea mărfurilor; ambalarea şi
depozitarea mărfurilor; servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor; livrare de
alimente de către restaurante.
43 Servicii de cazare temporară; servicii
contractuale de alimentaţie; restaurante
(servirea mesei); restaurante pentru turişti;
rezervări la restaurant; rezervări pentru
restaurante şi mese; servicii de rezervări la
restaurant; servicii de informare privind
restaurantele; furnizarea de recenzii despre
restaurante; furnizarea de informaţii cu privire
la restaurante; furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri; servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă; servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide; servicii prestate de o agenţie pentru
rezervări de restaurante; servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante; furnizare
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante; furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri (alimentaţie publică);
servire de alimente şi băuturi în restaurante şi
baruri; servicii de agenţie de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante.

(210) M 2016 01821
(151) 16/03/2016
(732) BEZMAN EMIL, Str. Nae Leonard
nr. 9, bl. C7, sc. 2, et. 3, ap. 32, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA
(740) S.C. LOYAL PARTNERS AGENTIE
D E
P R O P R I E T A T E
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Portului, nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI
(540)

PPP DDD PARTIDUL PATRIOTILOR
DE PRETUTINDENI DEMOCRATIE
DREPTATE DE PRETUTINDENI
(591) Culori revendicate:mov, negru alb
(531) Clasificare Viena:250119; 260106;
260118; 260410; 260418; 260725;
270522; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
12
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2016 01811
(151) 16/03/2016
(732) IONESCU MIRCEA, Bdul.
Tineretului nr. 1, bl. 5, sc. B, et. 2, ap.
52, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Proiect Dunărean. Festivaluri ale
Teatrelor din cele 10 ţări dunărene.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01810
(151) 16/03/2016
(732) TABLA IONEL, Str. Prepelicarului
nr. 25, sect. 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA

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

(540)
ŞOIMII PATRIEI

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

˜˜˜˜˜˜˜

13
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(210) M 2016 01822
(151) 16/03/2016
(732) ASOCIAŢIA OPERATORILOR ŞI
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
C U R Ă Ţ E N I E
Ş I
CONEXE-FILIALA BUCUREŞTI,
Calea Şerban Vodă nr. 133, Centrul
Business Park, Clădirea B, et. 1, sector
4, 040205, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01812
(151) 16/03/2016
(732) NOI 3 & ATAT S.R.L., Str. Sadului,
nr. 35, Corp P+2, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
IRINASOFIA

CLEANING EVENTS

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270519; 270524;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

14
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(210) M 2016 01813
(151) 16/03/2016
(732) ASOCIATIA OPERATORILOR SI
PRESTATORILOR DIN
INDUSTRIA SERVICIILOR DE
C U R A T E N I E
S I
CONEXE-FILIALA BUCURESTI,
Calea Şerban Vodă, nr. 133, Central
Business Park, Clădirea B, et. 1,
040205, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01814
(151) 16/03/2016
(732) S.C. NATALIE CORPORATION
S.R.L., Calea Bucureşti, nr. 12, bl.
M8, sc. A+B, parter, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA
(540)
Ava Frid

(540)
ŞCOALA DE ŞAPTE STELE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42 Creaţie de modă.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii 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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01823
(151) 16/03/2016
(732) S.C. OLLALA INCORP SHOP
SRL-D, Şoseaua Giurgiului nr. 39,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01815
(151) 16/03/2016
(732) MARELE PRIORAT ROMAN
AUTONOM AL ORDINULUI
SUVERAN AL SFANTULUI IOAN
DE JERUSALIM CAVALERII DE
MALTA, Str. Grădiştea Florestilor,
nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(540)

Ollala MAI MULT PENTRU BARBATI.
EXCLUSIV PENTRU FEMEI

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270510; 270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
Marele Priorat Roman Autonom al
Ordinului Suveran al Sfantului Ioan de
Jerusalim Cavalerii de Malta

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, gri, mov, negru, alb
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
030717; 090110; 240103; 240120;
240901; 240906; 250119; 270501;
270502; 290115;
16
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pamânt; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
emnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută şi aditivi; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
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; produse
pentru curăţare şi odorizante (de uz personal).
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat,
părţi şi accesorii ale acestor produse.
5 Produse alimentare dietetice şi farmaceutice
cuprinse în această clasă.
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;
părţi şi accesorii ale acestor produse.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01824
(151) 16/03/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ROMÂNIA
(591) Culori revendicate:galben,
negru, albastru

roşu,

(531) Clasificare Viena:030102; 030413;
030702; 030716; 030717; 240103;
240109; 240113; 240115; 270501;
270502; 290114;
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preţioase, părţi şi accesorii ale acestor
produse.
15 Instrumente şi accesorii muzicale, părţi şi
accesorii ale acestor produse.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi ( materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou ( cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ ( cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj ( necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee; timbre, imprimate la
manifestările şi competiţiile sportive, steaguri
şi fanioane pe suport de hârtie, ziare, reviste,
periodice, calendare, agnede, accesorii
educative pe suport de hârtie.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice, părţi accesorii ale acestor produse,
materiale finisate sau semi-finisate incluse în
această clasă.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie, bagaje, pungi, portofele şi accesorii.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum; construcţii
transportabile nemetalice, monumente
nemetalice; statui şi opere de artă; părţi
accesorii ale acestor produse.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori

excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; părţi şi accesorii ale acestor
produse; distribuitoare automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras; părţi şi accesorii ale acestor
produse.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare, părţi şi accesorii ale
acestor produse.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură; echipament pentru exercitii fizice;
parti şi accesorii ale acestor produse.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, părţi şi
accesorii ale acestor produse.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală, părţi şi accesorii ale
acestor produse.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii, părţi şi accesorii
ale acestor produse.
14 Monede jubiliare şi medalii, cupe şi trofee
din metale preţioase sau placate cu metale
18
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jocuri, jucării şi articole pentru petreceri;
articole de gimnastică şi de sport, necuprinse
în alte clase; aparate (pentru produse de joaca;
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun; accesorii ale produselor menţionate.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; mâncăruri preparate (incluse în
această clasă).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr îndulcitori
naturali, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea; făină şi preparate făcute din cereale,
paste, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
seminţe, îngheţată comestibilă; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, arome şi
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
culturi agricole; produse alimentare şi hrană
pentru animale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite;
accesorii pentru fumat.
35 Publicitate, marketing, promovare şi
reclamă; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou,
asistenţă în afaceri, management, servicii
administrative.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea

ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice; mobilă şi mobilier, afişaje, standuri
şi indicatoare; părţi accesorii ale acestor
produse.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie ( nici din materiale preţioase, nici
placate ); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie ); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase; articole îmbrăcăminte
şi încălţăminte; produse pentru curăţare; părţi
accesorii ale acestor produse.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice ); materiale textile
fibroase brute şi înlocuitori; părţi şi accesorii
ale acestor produse.
23 Fire de uz textil; aţe şi fire.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; steaguri şi fanioane pe suport textil;
materiale textile; produse textile şi înlocuitori;
produse de filtrare din material textil.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; confecţii şi
încălţăminte; părţi şi accesorii ale tuturor
produselor din aceasta clasă.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
articole de păr; accesorii îmbrăcăminte,
articole de cusut, articole decorative din
materiale textile; fructe, flori şi legume
artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; învelitori
pardoseală, gazon artificial; decoraţiuni de
perete şi tavan; tapete murale, nu din
materiale textile; accesorii ale produselor
menţionate.
28 Materiale, instalaţii şi echipament sportiv;
19
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mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale. servicii de tiparire.
41 Educaţie şi divertisment; instruire;
activităţi sportive şi culturale, publicare şi
reportaje; traducere şi interpretare; organizare
competiţii sportive.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii proiectare, servicii domeniul ştiinţei şi
tehnologiei, servicii, testare, autentificare şi
controlul calităţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii de sănătate şi cosmetică.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă,
salvare, securitate şi control.

(210) M 2016 01809
(151) 16/03/2016
(732) S.C. SECURITY CHECK S.R.L.,
Str. Prepelicarului nr. 25, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SECURITY CHECK

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01816
(151) 16/03/2016
(732) CIMPOERU CLAUDIU DANUT,
Str. Toporaşi nr. 2B, Jud. Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA

(210) M 2016 01825
(151) 16/03/2016
(732) S O C I E T A T E A
CIVILA
PROFESIONALA DE AVOCATI
ROZSA, ROZSA & ROZSA, Str.
Crinului nr. 2, judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA
(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

(540)
Giurgiu PeSurse află ceea ce alţii nu
spun!

(531) Clasificare Viena:020101; 020123;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Publicaţii on-line.
38 Servicii de transmitere mesaje,
comunicaţii, servicii de internet, transmiterea
mesajelor şi imaginilor asistată de calculator.

R ROZSA, ROZSA & ROZSA YOUR
RESULTS -OUR DESIGN
(591) Culori revendicate:roz deschis
(pantone 693C), carmin (pantone
695C), marsala (pantone 181C)
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270508; 270511; 270514; 270517;
270519; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; servicii oferite de un
cabinet de avocatură.

˜˜˜˜˜˜˜
21

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16/03/2016

(210) M 2016 01819
(151) 16/03/2016
(732) S.C. ROEXIM COM S.R.L., Str.
Barajelor nr. 4B, judeţul Gorj, ,
TARGU JIU ROMANIA

(210) M 2016 01826
(151) 16/03/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
(540)

R ROEXIM
TRICOLORII DIN 1922

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu (pantone 485C), negru (pantone
Black C)

(531) Clasificare Viena:240701; 240723;
261125; 270501; 270502; 270521;
290113;

(531) Clasificare Viena:030102; 030413;
030702; 030716; 030717; 240103;
240109; 240113; 240115; 270501;
270502; 290114;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Băuturi din cafea.
32 Băuturi nealcoolice; apă (băuturi); băuturi
energizante; băuturi cola; ape minerale
(băuturi); cola (băuturi) răcoritoare); băuturi
răcoritoare necarbogazoase; ape minerale
(băuturi).
33 Băuturi spirtoase.
39 Livrare de alimente.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării

˜˜˜˜˜˜˜
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instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare, părţi şi accesorii ale
acestor produse.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură; echipament pentru exerciţii fizice;
părţi şi accesorii ale acestor produse.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, părţi şi
accesorii ale acestor produse.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală, părţi şi accesorii ale
acestor produse.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii, părţi şi accesorii
ale acestor produse.
14 Monede jubiliare şi medalii, cupe şi trofee
din metale preţioase sau placate cu metale
preţioase, părţi şi accesorii ale acestor
produse.
15 Instrumente şi accesorii muzicale, părţi şi
accesorii ale acestor produse.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante ) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută şi aditivi; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
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; produse pentru curăţare şi odorizante
de uz personal.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse alimentare dietetice şi farmaceutice
cuprinse în această clasă.
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;
părţi şi accesorii ale acestor produse.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; părţi şi accesorii ale acestor
produse; distribuitoare automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras; părţi şi accesorii ale acestor
produse; părţi şi accesorii ale acestor produse.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
23
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şi încălţăminte; produse pentru curăţare; părţi
accesorii ale acestor produse.
22 Fringhii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute şi înlocuitori; părţi şi accesorii
ale acestor produse.
23 Fire de uz textil; ate şi fire.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; steaguri şi fanioane pe suport textil;
materiale textile; produse textile şi înlocuitori;
produse de filtrare din material textil.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; confecţii şi
încălţăminte; părţi şi accesorii ale tuturor
produselor din această clasă.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
articole de păr; accesorii îmbrăcăminte,
articole de cusut, articole decorative din
materiale textile; fructe, flori şi legume
artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor;
învelitori, pardoseală, gazon artificial;
decoraţiuni de perete şi tavan; tapete murale,
nu din materiale textile; accesorii ale
produselor menţionate.
28 Materiale, instalaţii şi echipament sportiv;
jocuri, jucării şi articole pentru petreceri;
articole de gimnastică şi de sport, necuprinse
în alte clase; aparate pentru produse de joacă;
deocraţiuni ( ornamente ) pentru pomul de
Crăciun; accesorii ale produselor menţionate.
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; mâncăruri preparate incluse în
această clasă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, îndulcitori

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee, timbre, imprimate la
manifestările şi competiţiile sportive, steaguri
şi fanioane pe suport de hârtie, ziare, reviste,
periodice, calendare, agende, accesorii
educative, incluse în această clasă.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice, părţi accesorii ale acestor produse,
materiale finisate sau semi-finisate incluse în
această clasă.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie, bagaje, pungi, portofele şi accesorii
cuprinse în această clasă.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice; statui şi opere de artă; părţi
accesorii ale acestor produse.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice; mobilă şi mobilier, afisaje, standuri
şi indicatoare; parti accesorii ale acestor
produse.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase; articole îmbrăcăminte
24
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tehnologiei, servicii it, testare, autentificare şi
controlul calităţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii de sănatate şi cosmetică.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă,
salvare, securitate şi control.

naturali, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea; făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
seminţe, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
arome şi condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
culturi agricole; produse alimentare şi hrană
pentru animale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite;
accesorii pentru fumat.
35 Publicitate, marketing, promovare şi
reclamă; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
asistenţă în afaceri, management, servicii
administrative.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale, servicii de tipărire.
41 Educaţie şi divertisment; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
publicare şi reportaje, traducere şi
interpretare, organizare competiţii sportive.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii proiectare, servicii domeniul ştiinţei şi

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 01827
(151) 16/03/2016
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ROMÂNIA ECHIPA NAŢIONALĂ DE
FOTBAL DIN 1922
(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black C), roşu (pantone 485C),
albastru, galben
(531) Clasificare Viena:030102; 030413;
030702; 030716; 030717; 240103;
240109; 240113; 240115; 270501;
270502; 290114;
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excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; părţi şi accesorii ale acestor produse;
distribuitoare automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras; părţi şi accesorii ale acestor
produse; părţi şi accesorii ale acestor produse.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare, părţi şi accesorii ale
acestor produse.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură; echipament pentru exerciţii fizice;
părţi şi accesorii ale acestor produse.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare, părţi şi
accesorii ale acestor produse.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală, parti şi accesorii ale
acestor produse.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii, părţi şi accesorii
ale acestor produse.
14 Monede jubiliare şi medalii, cupe şi trofee
din metale preţioase sau placate cu metale

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută şi aditivi; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
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; produse pentru curăţare şi odorizante
de uz personal.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse alimentare dietetice şi farmaceutice
cuprinse în această clasă.
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;
părţi şi accesorii ale acestor produse.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
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rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice; mobilă şi mobilier, afisaje, standuri şi
indicatoare; părţi accesorii ale acestor
produse.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase; articole îmbrăcăminte
şi încălţăminte; produse pentru curăţare; părţi
accesorii ale acestor produse.
22 Fringhii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute şi înlocuitori; părţi şi accesorii
ale acestor produse.
23 Fire de uz textil; ate şi fire.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; steaguri şi fanioane pe suport textil;
materiale textile; produse textile şi înlocuitori;
produse de filtrare din material textil.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; confecţii şi
încălţăminte; părţi şi accesorii ale tuturor
produselor din această clasă.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
articole de păr; accesorii îmbrăcăminte,
articole de cusut, articole decorative din
materiale textile; fructe, flori şi legume
artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor;
învelitori, pardoseală, gazon artificial;
decoraţiuni de perete şi tavan; tapete murale,
nu din materiale textile; accesorii ale

preţioase, părţi şi accesorii ale acestor
produse.
15 Instrumente şi accesorii muzicale, părţi şi
accesorii ale acestor produse.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante ) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice, clişee, timbre,
imprimate la manifestările şi competiţiile
sportive, steaguri şi fanioane pe suport de
hârtie, ziare, reviste, periodice, calendare,
agende, accesorii educative, pe suport de
hârtie.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice, părţi accesorii ale acestor produse,
materiale finisate sau semi-finisate incluse în
această clasă.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie, bagaje, pungi, portofele şi accesorii
cuprinse în această clasă.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice; statui şi opere de artă; părţi
accesorii ale acestor produse.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
27
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38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale; servicii de tipărire.
41 Educaţie şi divertisment; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
publicare şi reportaje, traducere şi interpretare,
organizare competiţii sportive.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii proiectare, servicii domeniul ştiinţei şi
tehnologiei, servicii IT, testare, autentificare şi
controlul calităţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii de sănatate şi cosmetică.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă,
salvare, securitate şi control.

produselor menţionate.
28 Materiale, instalaţii şi echipament sportiv;
jocuri, jucării şi articole pentru petreceri;
articole de gimnastică şi de sport, necuprinse
în alte clase; aparate pentru produse de joacă;
deocraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun; accesorii ale produselor menţionate.
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; mâncăruri preparate incluse în
această clasă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, îndulcitori
naturali, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea; făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
seminţe, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
arome şi condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ;
culturi agricole; produse alimentare şi hrană
pentru animale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite;
accesorii pentru fumat.
35 Publicitate, marketing, promovare şi
reclamă; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
asistenţă în afaceri, management, servicii
administrative.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01828
(151) 16/03/2016
(732) S . C .
BLUE
MASTERS
MARKETING S.R.L., Str. Fabrica
de Chibrituri nr. 34, ap. 6, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 01829
(151) 16/03/2016
(732) S . C .
BLUE
MASTERS
MARKETING S.R.L., Str. Fabrica
de Chibrituri nr. 34, ap. 6, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

Mişcarea de eliberare a cărţilor din
librării

Top Veritas

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 01830
(151) 16/03/2016
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(210) M 2016 01831
(151) 16/03/2016
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu,
nr. 341-359, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

(540)

ANGELLI PINOT GRIGIO DEMISEC
PRELUDIO DI UN`AVVENTURA
EDIZIONE SPECIALE

ANGELLI PINOT NOIR ROSE
DEMISEC
PRELUDIO
DI
UN`AVVENTURA EDIZIONE SPECIALE

(591) Culori revendicate:bej, roşu, grena,
verde, auriu

(591) Culori revendicate:roz, roşu, grena,
auriu

(531) Clasificare Viena:070101; 090110;
250119; 260418; 270501; 270502;
270511; 290115;

(531) Clasificare Viena:070101; 090110;
250119; 260418; 270501; 270502;
270511; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
vinuri.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical; servicii de furnizare de informaţii
medicale; servicii de informare medicală;
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi; servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor umane;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui uman;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui din
cordonul ombilical.

(210) M 2016 01832
(151) 16/03/2016
(732) I V Ă N E S C U
BOGDAN-CONSTANTIN, Str.
Drumul Murgului nr. 8, bl. H1, ap. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Banca Engleza de Celule Stem

(531) Clasificare Viena:020316; 020325;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare.
44 Depozitare de celule stem (servicii
medicale); informaţii medicale; întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor; întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale; recoltarea şi conservarea
sângelui uman; servicii de bănci de sânge;
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medicale; servicii de informare medicală;
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienţi; servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor stem;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea celulelor umane;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui uman;
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul şi prelucrarea sângelui din
cordonul ombilical.

(210) M 2016 01833
(151) 16/03/2016
(732) I V Ă N E S C U
BOGDAN-CONSTANTIN, Str.
Drumul Murgului nr. 8, bl. H1, ap. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Calarasilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCURESTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

Banca Germană de Celule Stem

(531) Clasificare Viena:020316; 020325;
270501; 270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare.
44 Depozitare de celule stem (servicii
medicale); informaţii medicale; întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor; întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale; recoltarea şi conservarea
sângelui uman; servicii de bănci de sânge;
servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical; servicii de furnizare de informaţii
32

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 16/03/2016

(531) Clasificare Viena:240101; 240103;
270501; 270502;

(210) M 2016 01817
(151) 16/03/2016
(732) DENERIK SECURITY S.R.L.,
Aleea Trotuşului nr. 3/A, Jud. Satu
Mare, 440193, SATU MARE
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat al bunurilor
şi valorilor.
45 Servicii de siguranţă şi protecţie a
indivizilor, precum şi paza obiectivelor,
bunurilor şi valorilor; servicii de pază cu
personal uman, servicii de monitorizare şi
intervenţie.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
DENERIK SECURITY
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