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Cereri M|rci publicate în 11.07.2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04332

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04/07/2016 FILIP VIORICA

Kangen

2 M 2016 04584

04/07/2016 SOCIALIZARE LIVE S.R.L.

Hai sa socializam

3 M 2016 04655

02/07/2016 SKILLED REPUBLIC S.R.L.

Magazinul de Leduri www.magazin-leduri.ro

4 M 2016 04657

04/07/2016 S.C. MEDA PARK S.R.L.

meda park

5 M 2016 04658

04/07/2016 IANCU ALINA - OLGUTA

REVINO.RO WINES OF
ROMANIA, PURE
EXPERIENCES

6 M 2016 04659

04/07/2016 S.C. SWISS SECURITY S.R.L.

SWISS SECURITY

7 M 2016 04660

04/07/2016 ANGELICA ATANASIU

PSIHOLOGIA CRIMEI

8 M 2016 04661

04/07/2016 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

TRANSYLVANIAN SPRINGS

9 M 2016 04662

04/07/2016 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

TRANSYLVANIAN FOUNTAIN

10 M 2016 04663

04/07/2016 S.C. DOX FILM S.R.L.

Urban Yoga

11 M 2016 04664

04/07/2016 TOP CARS CID S.R.L.

TCC TOP CARS CID

12 M 2016 04665

04/07/2016 S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L.

SEQUOIA SPRINGS

13 M 2016 04666

04/07/2016 PATA RAZVAN

HaiHui

14 M 2016 04667

04/07/2016 S.C. ABRAMEL S.R.L.

Pionir

15 M 2016 04668

04/07/2016 TOMOSOIU BOGDAN-IOAN

SEEYA

16 M 2016 04669

04/07/2016 TOMOSOIU BOGDAN-IOAN

OMAR

17 M 2016 04670

04/07/2016 KOZMO KIMYA SANAYI VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI

KIRRTOX

1

Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 04671

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
04/07/2016 BULBOAC{ ADRIAN-C{T{LIN

Denumire
Marc|
(540)
Matricea Româneasca

19 M 2016 04672

04/07/2016 BULBOAC{ ADRIAN-C{T{LIN

Matricea Româneasca
Promoveaza cultura nationala

20 M 2016 04673

04/07/2016 SAN-PETRU HORIA IOAN

Terapia Vampir

21 M 2016 04674

04/07/2016 IONESCU STEFAN LUCIAN
Persoan| Fizic| Autorizat|

BODYFIT Noul trend în materie
de fitness

22 M 2016 04675

04/07/2016 S.C. LONDON STREET ATELIR
S.R.L.

smart cookie

23 M 2016 04676

04/07/2016 S.C. LONDON STREET ATELIR
S.R.L.

La Ôopron

24 M 2016 04677

04/07/2016 SESCU GABRIEL

BANCA DE ALIMENTE

25 M 2016 04678

04/07/2016 S.C. MAROC ARGAN
COSMETICS BIO S.R.L.

L&E COSMETIQUE Learn and
Earn Cosmetique
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(210) M 2016 04332
(151) 04/07/2016
(732) FILIP VIORICA, Str. Livezii nr. 23,
jud. Braşov, , FĂGĂRAŞ ROMANIA

(210) M 2016 04584
(151) 04/07/2016
(732) SOCIALIZARE LIVE S.R.L., Str.
Principală nr. 75, judeţul Olt, ,
Comuna Icoana ROMANIA
(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI
(540)

(540)

Hai sa socializam
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Organizarea de călătorii.
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
Kangen

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:270501;

(210) M 2016 04655
(151) 02/07/2016
(732) SKILLED REPUBLIC S.R.L., Str.
Principală nr. 41A3, nr. 41, Jud.
Argeş, 110347, VEDEA ROMANIA
(540)
Magazinul de Leduri www.magazin-leduri.ro

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
(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; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; publicitate
online; închiriere de spaţiu publicitar online;
servicii de comenzi online computerizate;
servicii online de prelucrare de date; furnizare
de servicii online de licitaţie; servicii de
administrare a comunităţilor online; oferte
3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02.07.2016-04.07.2016

pentru licitaţii online în numele terţilor;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online;
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web; publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii; servicii de
vânzare prin licitaţii online prin internet;
servicii de abonamente la publicaţii online,
pentru terţi; furnizarea de servicii online de
comparare de preţuri; furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi online pe internet;
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet; servicii de furnizare de
informaţii online prin intermediul unui
registru comercial; furnizarea unei pieţe
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii; organizare de tranzacţii
comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online; publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice; servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare;
servicii de informaţii comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet; servicii comerciale online în
cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitaţia are loc
pe internet.

(210) M 2016 04657
(151) 04/07/2016
(732) S.C. MEDA PARK S.R.L., Str. Calea
Ialomiţei nr. 23, judeţul Dâmboviţa,
130142, TÂRGOVIŞTE ROMANIA
(540)

meda park
(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1375 C), negru
(531) Clasificare Viena:011523; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

4
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sportive şi culturale. (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
43 Restaurante; cazare temporară. (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(210) M 2016 04658
(151) 04/07/2016
(732) IANCU ALINA - OLGUTA, Str.
Tutunari nr. 2, bl. 90, sc. 1, et. 1, ap. 9,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04659
(151) 04/07/2016
(732) S.C. SWISS SECURITY S.R.L.,
B-dul Biruinţei nr. 85, Subsol, Cam. 8,
judeţul Ilfov, , PANTELIMON
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)

REVINO.RO WINES OF ROMANIA,
PURE EXPERIENCES
(591) Culori revendicate:vişiniu (pantone
216 C), galben (pantone 177 C), bleu
(pantone 3115 C)
(531) Clasificare Viena:050710; 110103;
110114; 110302; 120103; 200515;
270501; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificarii de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

SWISS SECURITY
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;
290112;

5
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Întreţinerea şi repararea sistemelor de
alarmă; instalarea şi mentenanţă sistemelor de
securitate.
39 Transport securizat de bunuri.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor.

sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04662
(151) 04/07/2016
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Libertăţii, nr. 1, Jud. Cluj,
407035, APAHIDA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04660
(151) 04/07/2016
(732) ANGELICA ATANASIU, Str.
Doamna Ghica nr. 36 B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

TRANSYLVANIAN FOUNTAIN
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04661
(151) 04/07/2016
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Libertăţii, nr. 1, Jud. Cluj,
407035, APAHIDA ROMANIA

(210) M 2016 04663
(151) 04/07/2016
(732) S.C. DOX FILM S.R.L., Str. Paris nr.
42, sector 1, 011814, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Urban Yoga

(540)

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

TRANSYLVANIAN SPRINGS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi

˜˜˜˜˜˜˜
6
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(210) M 2016 04664
(151) 04/07/2016
(732) TOP CARS CID S.R.L., Str. Euro
85, nr. 184, camera 5, Judeţul Buzău,
, MĂRĂCINENI ROMANIA
(740) C A B I N E T
E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 04665
(151) 04/07/2016
(732) S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Libertăţii FN, Judeţul
Cluj, , APAHIDA ROMANIA
(540)
SEQUOIA SPRINGS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

TCC TOP CARS CID
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;
270522;

(210) M 2016 04666
(151) 04/07/2016
(732) PATA RAZVAN, Str. Eroilor nr. 21,
ap. 10, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod; servicii de
comercializare cu amănuntul a pieselor auto;
servicii de informare a consumatorilor;
servicii de comerţ electronic.

HaiHui
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

7
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(nemedicinale); dulciuri nemedicinale cu
umplutură de caramel; dulciuri [bomboane] cu
aroma de fructe; dulciuri (nemedicinale) sub
formă de bomboane caramel; dulciuri
(nemedicinale) sub formă de caramel; dulciuri
(nemedicinale) care conţin arome de ierburi;
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată şi
gumă de mestecat; dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe;
dulciuri din lemn dulce pe bază de clorură de
amoniu (nemedicinale); turtă dulce;
napolitane; napolitane învelite în ciocolată;
napolitane cu caramel şi ciocolată; cereale;
cereale procesate; batoane de cereale; cereale
pentru micul dejun; biscuiţi crocanţi din
cereale; gustări pe bază de cereale; musli
constând predominânt din cereale; batoane de
cereale şi batoane energizante; batoane de
cereale bogate în proteine; batoane energetice
pe bază de cereale; cereale pentru micul dejun
care conţin miere.

(210) M 2016 04667
(151) 04/07/2016
(732) S.C. ABRAMEL S.R.L., Str.
Pescăruşului, nr. 18, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA
(540)

Pionir
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 260205;
270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Marmelada din fructe; gemuri; gemuri din
fructe.
30 Dulciuri; tablete (dulciuri); dulciuri tari;
dulciuri gumate; bomboane [dulciuri]; dulciuri
[bomboane]; dulciuri cu caramel; dulciuri
gumate (nemedicamentoase); baton dulce
[dulciuri]; dulciuri din ciocolată; dulciuri
pentru decorarea prăjiturilor; dulciuri de
mestecat (nemedicinale); spume de desert
[dulciuri]; dulciuri glazurate cu caramel;
dulciuri sub formă de batoane; dulciuri din
spumă de zahăr; dulciuri [bomboane] care
conţin fructe; dulciuri nemedicinale care
conţin lapte; dulciuri (nemedicinale) în formă
comprimata; dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere; dulciuri nemedicinale sub formă de
tablete; dulciuri pe bază de mentă
[nemedicamentoase]; dulciuri nemedicinale cu
gust de lapte; dulciuri cu aromă de mentă

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04668
(151) 04/07/2016
(732) TOMOSOIU BOGDAN-IOAN,
Calea Floreasca, nr. 9-11, sc. D, et. 2,
ap. 23, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
SEEYA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale; publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; servicii
de publicitate pentru industria literară;
marketing pentru evenimente.
36 Sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale; organizare de finanţări pentru
proiecte sportive, culturale şi de divertisment;
servicii referitoare la carduri de reduceri
furnizate tinerilor în scopuri culturale;
colectarea de fonduri şi sponsorizare;
colectare de fonduri; colectare de fonduri de
binefacere; colectare de fonduri de binefacere;
servicii de colectare de fonduri de binefacere
pentru copiii defavorizaţi; organizare de
activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate.
41 Servicii culturale; activităţi culturale;
furnizare de activităţi culturale; ateliere
organizate în scopuri culturale; activităţi
sportive şi culturale; organizare de evenimente
în scopuri culturale; organizarea de spectacole
culturale; realizare de expoziţii cu scopuri
culturale; activităţi de divertisment, sportive şi
culturale; organizare de evenimente în scopuri
culturale; realizare de expoziţii cu scopuri
culturale; organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale;
organizare de demonstraţii în scopuri
culturale; organizare de festivaluri în scopuri
culturale; organizare de prezentări în scopuri
culturale; organizarea de competiţii în scopuri
culturale; organizare de evenimente în scopuri
culturale; organizare de evenimente sportive şi
culturale comunicare; organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale; organizarea
de seminarii în materie de activităţi culturale;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale

(210) M 2016 04672
(151) 04/07/2016
(732) BULBOACĂ ADRIAN-CĂTĂLIN,
Str. Dumbrava Roşie nr. 10, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

Matricea Româneasca Promoveaza
cultura nationala
(531) Clasificare Viena:020101; 020116;
020123; 070124; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole de papetărie şi accesorii
educative; hârtie şi carton; buletine
informative; reviste (publicaţii periodice);
material didactic (cu excepţia aparatelor); fişe
cu informaţii; publicaţii imprimate; sacoşe şi
articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic;
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă;
produse din hârtie de unica folosinţă;
materiale pentru filtrare din hârtie; suporturi
pentru bani; obiecte de artă şi figurine din
hârtie şi carton şi machete arhitectonice.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
prezentări de produse şi servicii de afişare a
produselor; prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor; servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare; distribuirea de
9
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sau educative; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv; organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional; educaţie;
educaţie şi instruire; seminarii educative.

(210) M 2016 04677
(151) 04/07/2016
(732) SESCU GABRIEL, Intrarea Crişul
Alb nr. 35, bl. 4, sc. G, et. 3, ap. 68,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
BANCA DE ALIMENTE

˜˜˜˜˜˜˜
(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.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04676
(151) 04/07/2016
(732) S.C. LONDON STREET ATELIR
S.R.L., Str. Puţul lui Zamfir nr. 15,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04678
(151) 04/07/2016
(732) S . C .
MAROC
ARGAN
COSMETICS BIO S.R.L., Str.
Ştirbei Vodă nr. 154, bl. 26A, sc. A,
et. 4, ap. 16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

La Şopron
(531) Clasificare Viena:110102; 110104;
270501; 270502; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
L&E COSMETIQUE Learn and Earn
Cosmetique
(531) Clasificare Viena:050313; 050316;
050520; 050523; 051303; 260101;
260116; 260118; 260410;
10
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oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicitam protecţie pentru intreaga lista
deservicii incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa)
˜˜˜˜˜˜˜

(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 (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 04669
(151) 04/07/2016
(732) TOMOSOIU BOGDAN-IOAN,
Calea Floreasca, nr. 9-11, sc. D, et. 2,
ap. 23, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
OMAR

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04673
(151) 04/07/2016
(732) SAN-PETRU HORIA IOAN, Str.
Petru Rareş nr. 22, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04670
(151) 04/07/2016
(732) KOZMO KIMYA SANAYI VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI,
Hadimkoy Mah. Dr. Mithat Marti
Caddesi No:22 Arnavutkoy, ,
ISTANBUL TURCIA
(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. C. A. Rosetti nr. 17, et.3,
biroul 314, sector 2 BUCUREŞTI
(540)
KIRRTOX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Insecticide.

Terapia Vampir
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru intreaga listă de servicii
incluse în aceasta clasa conform clasificarii de
la Nisa)
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicitam protecţie
pentru intreaga lista de servicii incluse în
aceasta clasa conform clasificarii de la Nisa)
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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materiale promoţionale; publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice;
publicitate în reviste, broşuri şi ziare; servicii
de publicitate pentru industria literară;
marketing pentru evenimente.
36 Sponsorizarea financiara a evenimentelor
culturale; organizare de finanţări pentru
proiecte sportive, culturale şi de divertisment;
servicii referitoare la carduri de reduceri
furnizate tinerilor în scopuri culturale;
colectarea de fonduri şi sponsorizare;
colectare de fonduri; colectare de fonduri de
binefacere; servicii de colectare de fonduri de
binefacere pentru copiii defavorizaţi;
organizare de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate.
41 Servicii culturale; activităţi culturale;
furnizare de activităţi culturale; ateliere
organizate în scopuri culturale; activităţi
sportive şi culturale; organizare de evenimente
în scopuri culturale; organizarea de spectacole
culturale; realizare de expoziţii cu scopuri
culturale; activităţi de divertisment, sportive şi
culturale; organizare de evenimente în scopuri
culturale; realizare de expoziţii cu scopuri
culturale; organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale;
organizare de demonstraţii în scopuri
culturale; organizare de festivaluri în scopuri
culturale; organizare de prezentări în scopuri
culturale; organizarea de competiţii în scopuri
culturale; organizare de evenimente în scopuri
culturale; organizare de evenimente sportive şi
culturale comunitare; organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale; organizarea
de seminarii în materie de activităţi culturale;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment şi sportiv;

(210) M 2016 04671
(151) 04/07/2016
(732) BULBOACĂ ADRIAN-CĂTĂLIN,
Str. Dumbrava Roşie nr. 10, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI
(540)

Matricea Româneasca
(531) Clasificare Viena:020101; 020116;
020123; 070124; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Articole de papetărie şi accesorii
educative; hârtie şi carton; buletine
informative; reviste (publicaţii periodice);
material didactic (cu excepţia aparatelor); fişe
cu informaţii; publicaţii imprimate; sacoşe şi
articole pentru ambalare, împachetare şi
depozitare din hârtie, carton sau plastic;
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă;
produse din hârtie de unica folosinţă;
materiale pentru filtrare din hârtie; suporturi
pentru bani; obiecte de artă şi figurine din
hârtie şi carton şi machete arhitectonice.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare; servicii de relaţii cu publicul;
prezentări de produse şi servicii de afişare a
produselor; prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor; servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare; distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi
12
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organizare şi realizare de târguri cu scop
cultural sau educational; educaţie; educaţie şi
instruire; seminarii educative.

(210) M 2016 04675
(151) 04/07/2016
(732) S.C. LONDON STREET ATELIR
S.R.L., Str. Puţul lui Zamfir nr. 15,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04674
(151) 04/07/2016
(732) IONESCU STEFAN LUCIAN
Persoană Fizică Autorizată, Str.
Vasile Lascăr nr. 24, et. 3, ap. 5,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

smart cookie
BODYFIT Noul trend în materie de
fitness

(591) Culori revendicate:verde
portocaliu

turcoaz,

(591) Culori revendicate:negru, albastru

(531) Clasificare Viena:011521; 260106;
260118; 290112;

(531) Clasificare Viena:020108; 260114;
260118; 270501; 270502; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi.
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere sirop de melasă; muştar; oţet, sosuri;
condimente.
˜˜˜˜˜˜˜

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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