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07/04/2016

Cereri Mărci publicate în data de 14/04/2016
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 02312

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/04/2016 S.C. ELECTRIC TOUCH ON
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ELECTRICON

2 M 2016 02437

07/04/2016 RADU LAZĂR

e-Laborator mobilier specializat l

3 M 2016 02495

07/04/2016 FEDERATIA GUARD SECURITY
S.R.L.

FERRATA GUARD SECURITY

4 M 2016 02499

07/04/2016 ASOCIATIA INFOCONS

sbc

5 M 2016 02500

07/04/2016 ASOCIATIA INFOCONS

SUPER CONSUMATOR

6 M 2016 02501

07/04/2016 ASOCIATIA INFOCONS

ue produs în uniuneaeuropeană

7 M 2016 02502

07/04/2016 ASOCIATIA INFOCONS

8 M 2016 02503

07/04/2016 ASOCIATIA INFOCONS

eu

9 M 2016 02504

07/04/2016 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.

TITAN

10 M 2016 02505

07/04/2016 BUCŞĂ GHEORGHE

Experţi cu atitudine !

11 M 2016 02506

07/04/2016 RADUCANU ALEXANDRU

MONEYfest

12 M 2016 02507

07/04/2016 ŞERBAN IULIAN NICUŞOR

BUCURIA ALERGĂRII

13 M 2016 02508

07/04/2016 STANCIU CRISTIAN

EUROFUEL OIL COMPANY

14 M 2016 02509

07/04/2016 STANCIU CRISTIAN

euroFUEL oil company

15 M 2016 02510

07/04/2016 AXIOM TECHNOLOGIES S.R.L.

NANOMAGIC

16 M 2016 02511

07/04/2016 S.C. TODAY ADVERTISING
S.R.L.

anyoli

17 M 2016 02512

07/04/2016 EPARU VIRGIL-COSMIN

ALLTIMECLUBBING

18 M 2016 02513

07/04/2016 EPARU VIRGIL-COSMIN

THE BIGGEST ROOFTOP
PARTY IN TOWN
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
19 M 2016 02514

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/04/2016 EPARU VIRGIL-COSMIN

Denumire
Marcă
(540)
B OUT BLACKOUT

20 M 2016 02515

07/04/2016 S.C. AUTOKLASS CENTER S.R.L. AUTOKLASS

21 M 2016 02516

07/04/2016 CASTELLANO GIOSUE

BAMBOO KING SIZE
ENTERTAINMENT

22 M 2016 02517

07/04/2016 PepsiCo, Inc.

DISCOBOL

23 M 2016 02518

07/04/2016 S.C. GRAND SECRET GUARD
S.R.L.

GRAND SECRET

24 M 2016 02519

07/04/2016 POPA IOANA ANDREEA

ANIMUS

25 M 2016 02520

07/04/2016 S.C. ORLANDO IMPORT
EXPORT 2001 S.R.L.

Oblio

26 M 2016 02521

07/04/2016 DUMITRESCU ROMEO

ALEGE SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS
ŞI ARMONIOS!

27 M 2016 02522

07/04/2016 ISAC ALINA

COD PERSONAL DE
SANATATE PRECURSORUL
VITALITATII

28 M 2016 02523

07/04/2016 S.C. NEW EUROPE
CONSULTING S.R.L.

OPERA share management

29 M 2016 02524

07/04/2016 CSILLAG JULIANNA

yoga online

30 M 2016 02525

07/04/2016 DUMBRAVĂ DELIA-GABRIELA
BOTĂU DORICA
RABA DIANA-NICOLETA
BOROZAN AURICA BREICA
DRUGĂ MĂRIOARA
POPA VIORICA MIRELA
MOLDOVAN CAMELIA

CAROTELA OILS

31 M 2016 02526

07/04/2016 POP MIRCEA NICOLAE

OLDIES PUB LIVE MUSIC

32 M 2016 02527

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

Cargoroll trimite orice, oriunde

33 M 2016 02528

07/04/2016 POP MIRCEA NICOLAE

PURO WINE&COFFEE

34 M 2016 02529

07/04/2016 POP MIRCEA NICOLAE

PURO wine&coffe
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
35 M 2016 02530

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/04/2016 ŞOIMII OPERATIV SECURITY
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ŞOIMII SECURITY OPERATIV
since 2004

36 M 2016 02531

07/04/2016 TEODORESCU MIHAELA
ELISABET

ETE ELIS TEODORESCU
EYEBROWS DESIGNER

37 M 2016 02532

07/04/2016 DUCA IONY PROD COM S.R.L.

DUCA

38 M 2016 02533

07/04/2016 TROPICAL MINUTES S.R.L.

TROPICAL MINUTES

39 M 2016 02534

07/04/2016 OLARU ALINA

MAROCCO DE L'ARGAN

40 M 2016 02535

07/04/2016 BILKA STEEL S.R.L.

BILMAN

41 M 2016 02536

07/04/2016 S.C. AMB WINE COMPANY S.R.L. Liliac Grappa di Transilvania

42 M 2016 02537

07/04/2016 ROTARIU VASILE

437 KM

43 M 2016 02538

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

Junghiu Salam Nemţean

44 M 2016 02539

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

Salam Uscat Sălişte Mereu pe
Gustul Tău Produs Crud-Uscat
Afumat

45 M 2016 02540

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

Junghiu Salam Pietricica produs
Crud-Uscat Afumat

46 M 2016 02541

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

Junghiu SALAM CEAHLĂUL
Prodprosper

47 M 2016 02542

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

Junghiu SALAM PIETRICICA CU
MUCEGAI NOBIL CRUD-USCAT

48 M 2016 02543

07/04/2016 S.C. OPTI EYES S.R.L.

OPTIEYES

49 M 2016 02544

07/04/2016 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TERRASPORTIKA

CONCURS PE ECHIPE
TERRATHLON - KATA,
PARCURS CU OBSTACOLE,
PROBA DE DARZENIE, TRASUL
FRANGHIEI, ALERGARE DE
VITEZA CU STAFETA,
ARUNCAT LA TINTA, TRAS CU
ARCUL

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2016
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
50 M 2016 02545

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
07/04/2016 ODAS GLOBAL CONSULTING
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
ODAS

51 M 2016 02546

07/04/2016 S.C. SECURIT FORCE SAFETY
S.R.L.

SECURIT IT FORCE SAFETY

52 M 2016 02547

07/04/2016 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

DIGITALIADA

53 M 2016 02549

07/04/2016 KARA DIAMOND S.R.L.

KARA DIAMOND

54 M 2016 02550

07/04/2016 TOMA LAURENTIU

FixOne 1

55 M 2016 02551

07/04/2016 PÂRVAN IULIAN

ESTELLA BLUE
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înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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.
38 Telecomunicaţii.

(210) M 2016 02312
(151) 07/04/2016
(732) S.C. ELECTRIC TOUCH ON
S.R.L., Valea Ia;ului 69a, Jud. Argeş,
117795, VALEA IAŞULUI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ELECTRICON

(210) M 2016 02437
(151) 07/04/2016
(732) RADU LAZĂR, Str. Duioşiei nr. 34,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) PATENTPOINT S.R.L., Str. Doinei
nr. 78B, et.2, ap.20, comuna
Dobroieşti, judeţ Ilfov sat FUNDENI

(531) Clasificare Viena:260103; 260406;
270315; 270501; 270502;
(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.
7 Maşini şi automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case

(540)

e-Laborator mobilier specializat l

(531) Clasificare Viena:010315; 011315;
260518; 270508; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Mobilă executată special pentru laboratoare.
10 Mobilier special de uz medical.
42 Evaluări, estimări şi rapoarte tehnologice,
5
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(531) Clasificare Viena:010501; 020102;
030702; 030716; 210321; 240109;
240902; 240903; 240922; 290115;

studii de proiecte tehnice, expertizare,
proiectare industrială, consultanţă în domeniul
economiei de energie, testarea materialelor.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de instalare şi întreţinere aparate
electrice şi electronice, a echipamentelor, a
sistemelor de securitate şi de alarmă.
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor şi
colectivităţilor; agenţii de detectivi şi activităţi
specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie depază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază şi securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02530
(151) 07/04/2016
(732) ŞOIMII OPERATIV SECURITY
S.R.L., Comuna Vladimirescu, str.
Fermei nr. 4A, judeţul Arad, , Sat
Vladimirescu ROMANIA
(740) L A B I R I N T A G E N Ţ I E D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul
Arad ARAD
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ŞOIMII SECURITY OPERATIV since
2004
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, galben, auriu, negru, gri

6
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(210) M 2016 02531
(151) 07/04/2016
(732) T E O D O R E S C U M I H A E L A
ELISABET, Str. Mălinului nr. 1B,
judeţul Ilfov, , CHITILA ROMANIA
(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU
(540)

(210) M 2016 02495
(151) 07/04/2016
(732) FEDERATIA GUARD SECURITY
S.R.L., Str. Sat Radita nr. 83, Judeţul
Prahova,
,
VALEA
CĂLUGĂREASCĂ 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)

ETE ELIS TEODORESCU EYEBROWS
DESIGNER
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;
270514; 270519; 290112;

FERRATA GUARD SECURITY

(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:galben, verde
(531) Clasificare Viena:090721; 230505;
240112; 260418; 270501; 270502;
290112;

7
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(210) M 2016 02533
(151) 07/04/2016
(732) TROPICAL MINUTES S.R.L., Str.
Ştefan Ciobanu nr. 10, judeţul Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA

(210) M 2016 02534
(151) 07/04/2016
(732) OLARU ALINA, Str. Mântuleasa nr.
22, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

(540)

TROPICAL MINUTES
MAROCCO DE L'ARGAN

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
170102; 260106; 261501; 270501;
270502; 290112;

(531) Clasificare Viena:260725; 261113;
270504; 270525;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; promovarea vânzărilor pentru
terţi (servicii comerciale); organizare şi
gestionare de programe de stimulare şi
fidelizare comerciale; prezentare de produse;
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de
produse diverse pentru bronzare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; saloane de bronzare.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii furnizate de saloane de
coafură şi înfrumuseţare; servicii de
tratamente de înfrumuseţare; saloane de
frumuseţe; saloane de bronzare; servicii de
epilare; servicii de cosmetică; masaj.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜

8
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(210) M 2016 02535
(151) 07/04/2016
(732) BILKA STEEL S.R.L., Str. Henri
Coandă nr. 17, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 02536
(151) 07/04/2016
(732) S.C. AMB WINE COMPANY
S.R.L., Str. Jean Texier nr. 1, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
Liliac Grappa di Transilvania
BILMAN

(591) Culori revendicate:maro (pantone
486C), alb
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Tigla metalică (acoperişuri), accesorii
metalice, elemente metalice pentru construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02517
(151) 07/04/2016
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill
Road,, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK
(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
nr. 54, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2016 02518
(151) 07/04/2016
(732) S.C. GRAND SECRET GUARD
S.R.L., Şos. Pipera Tunari nr. 17, et. 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI
(540)

(540)
DISCOBOL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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.

GRAND SECRET
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;
270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

(210) M 2016 02520
(151) 07/04/2016
(732) S.C. ORLANDO IMPORT
EXPORT 2001 S.R.L., Şoseaua de
Centură nr. 5, judeţul Ilfov, 077060,
COMUNA CLINCENI 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 02538
(151) 07/04/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.
Dumbravei nr. 18, Jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA
Oblio

(540)

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde, portocaliu
(531) Clasificare Viena:050315; 260205;
260207; 270503; 270507; 270508;
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.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi

Junghiu Salam Nemţean Prodprosper
(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
roşu, alb, verde
11
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(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
060104; 250118; 250119; 261325;
270501; 290114;

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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale: servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne şi produse din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02521
(151) 07/04/2016
(732) DUMITRESCU ROMEO, B-dul
Eroilor nr. 15, bl. A3, sc. 3, ap. 3,
sector 5, 050512, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
ALEGE SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS ŞI
ARMONIOS!

˜˜˜˜˜˜˜

(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
12
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sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
40 Prelucrarea materialelor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2016 02522
(151) 07/04/2016
(732) ISAC ALINA, Str. Aurel Vlaicu nr.
25, sc. 1, et. 4, ap. 13, judeţul Cluj,
400581, CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02539
(151) 07/04/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.
Dumbravei nr. 18, Jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA

COD PERSONAL DE SANATATE
PRECURSORUL VITALITATII

(540)

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485),
roşu închis (Pantone 484), verde
(Pantone 568), verde închis (Pantone
561, 3985), verde deschis (Pantone
397),
(531) Clasificare Viena:020915; 031101;
031124; 050313; 050315; 260114;
260115; 260116; 261112; 270112;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Inălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru

Salam Uscat Sălişte Mereu pe Gustul Tău
Produs Crud-Uscat Afumat
(591) Culori revendicate:roşu, verde, auriu,
alb
(531) Clasificare Viena:250118; 250119;
260118; 270112; 290114;
13
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
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, în domeniul
educatiei şi instruirii.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale,
organizarea şi conducerea de congrese,
conferinţe, seminarii şi colocvii, servicii de
producţie şi furnizare de materiale
(nedescărcabile)audio-video.
42 Proiectare şi dezvoltare de site-uri web în
domeniul educaţiei şi instruirii.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne şi produse din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02523
(151) 07/04/2016
(732) S . C .
NEW
EUROPE
CONSULTING S.R.L., Bd. Camil
Ressu nr. 57, bl. H13, sc. C, ap. 41, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
PROPRIETATE
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I,
et. 3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

OPERA share management
(591) Culori revendicate:alb, gri (Pantone
Cool Gray 7C), albastru (Pantone
2925C), negru (Pantone Neutral Black
C)
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;
270501; 270502; 270508; 290114;
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(210) M 2016 02499
(151) 07/04/2016
(732) ASOCIATIA INFOCONS, Str.
Nisipului, Nr.40J, Sat Cristian, Jud.
Braşov, , Com. Cristian ROMANIA

(210) M 2016 02540
(151) 07/04/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.
Dumbravei nr. 18, Jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA

(540)
(540)

sbc
(591) Culori revendicate:portocaliu

Junghiu Salam Pietricica produs
Crud-Uscat Afumat Prodprosper

(531) Clasificare Viena:011523; 020914;
270501; 270502; 290112;
(591) Culori revendicate:albastru, auriu, alb,
roşu, verde
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(531) Clasificare Viena:050520; 060104;
090110; 250118; 250119; 261325;
270501; 290114;

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne şi produse din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02524
(151) 07/04/2016
(732) CSILLAG JULIANNA, Intrarea
Rigas nr. 29A, et. 3, ap. 25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 02525
(151) 07/04/2016
(732) DUMBRAVĂ DELIA-GABRIELA,
Intrarea Roma nr. 1, bl. 1, sc. B, et. 1,
ap. 5, judeţul Timiş, 300560,
TIMIŞOARA ROMANIA
(732) B O T Ă U
DORICA,
Calea
Bogdăneştilor nr. 8, ap. 2, judeţul
Timiş, 300392, TIMIŞOARA
ROMANIA
(732) RABA DIANA-NICOLETA, Str.
Simfoniei nr. 40, judeţul Timiş,
307160, DUMBRĂVIŢA ROMANIA
(732) BOROZAN AURICA BREICA,
Calea Torontalului nr. 10, sc. A, et. 3,
ap. 18, judeţul Timiş, 300628,
TIMIŞOARA ROMANIA
(732) DRUGĂ MĂRIOARA, Str. Ion
Ionescu de la Brad nr. 5, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(732) POPA VIORICA MIRELA, Str.
Măgura nr. 6, bl. 44, sc. A, ap. 5,
judeţul Timiş, 300774, TIMIŞOARA
ROMANIA
(732) MOLDOVAN CAMELIA, Str.
Oglinzilor nr. 21, bl. 32, sc. D, ap. 8,
judeţul Timiş, 300560, TIMIŞOARA
ROMANIA
(540)

(540)

yoga online
(591) Culori revendicate:violet, roz
(531) Clasificare Viena:020317; 020323;
050516; 260114; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
găzduirea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜
CAROTELA OILS
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(531) Clasificare Viena:010302; 010320;
011515; 050520; 270112;

furnizare de activităţi recreative; furnizare de
servicii de karaoke; furnizare de spaţii pentru
divertisment; furnizare de servicii specifice
cluburilor sociale; furnizare de servicii de
divertisment în club; furnizare de instalaţii de
recreere pentru cluburi; informaţii cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet; oferire
de divertisment muzical de către formaţii
vocale; organizare de ceremonii de decernare
de premii; organizare de divertisment muzical;
organizare de evenimente pentru divertisment;
organizare de evenimente recreative;
organizarea de evenimente muzicale;
organizare de festivaluri; organizare de gale;
organizare de producţii teatrale; organizare de
spectacole; organizare şi coordonare de baluri;
prezentare de concerte; prezentări de
recitaluri; redactare de texte (altele decât cele
publicitare); servicii de cluburi de fani
(divertisment); servicii de cluburi (discoteci);
servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală;
servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie care cântă
muzică vocală; servicii de divertisment
prestate de artiştii interpreţi; servicii de
divertisment conţinând personaje fictive;
spectacole în direct susţinute de trupe
muzicale.
43 Servicii oferite de baruri, baruri de
cocteiluri; servicii de catering; servicii de club
pentru furnizare de mâncare si băuturi; servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare); furnizare de informaţii cu
privire la servicii de bar; furnizare de spaţii
special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale pentru ocazii speciale;
pregătirea şi furnizarea de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat; servicii de
alimente şi băuturi (alimentaţie publică);
servicii ale barurilor; servicii de baruri care

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Uleiuri naturale pentru uz cosmetic;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02526
(151) 07/04/2016
(732) POP MIRCEA NICOLAE, Bd.
Mihai Viteazu nr. 11, sc. C, et. 8, ap.
112, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)
OLDIES PUB LIVE MUSIC

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de reprezentare, de artişti scenici
pentru evenimente; concerte de muzică în
direct; concerte în direct susţinute de formaţii
muzicale; demonstraţii de dans în direct;
demonstraţii în direct pentru divertisment;
divertisment interactiv; divertisment muzical;
divertisment muzical oferit de către formaţii
instrumentale; furnizare de activităţi culturale;
17
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servesc bere; servicii ale bistrourilor; servicii
de bar cu servire de vin; servicii de baruri cu
narghilea; servicii de baruri de sucuri de
fructe; servicii de bufet; servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri; servicii constând
în furnizarea de băuturi; servire de băuturi
alcoolice.

39 Brokeraj de transport; informaţii on-line
legate de transporturi; intermediere cerere şi
oferte de transport.
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 02527
(151) 07/04/2016
(732) S.C. CARGOROLL S.R.L., Bd.
Dacia nr. 30, et. 2, birou 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(210) M 2016 02528
(151) 07/04/2016
(732) POP MIRCEA NICOLAE, Bd.
Mihai Viteazu nr. 11, sc. C, et. 8, ap.
112, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

(540)
PURO WINE&COFFEE

Cargoroll trimite orice, oriunde
(591) Culori revendicate:mov, negru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Consultanţă în materie de planificare de
evenimente speciale; degustare de vinuri
(servicii de divertisment); demonstratii în
direct pentru divertisment; divertisment de
tipul concertelor; divertisment de tipul
degustărilor de vinuri; servicii de formare în
degustare de vinuri; evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative; formare
practică (demonstraţie); furnizare de activităţi

(531) Clasificare Viena:180123; 241511;
241521; 270501; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
18
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culturale; furnizare de activităţi recreative;
servicii de karaoke; servicii de prezentare în
scop de divertisment; prezentare de
evenimente de divertisment în direct;
organizare de prezentări de spectacole în
direct; organizare de evenimente de recreere;
organizare de evenimente în scopuri culturale;
organizare de festivaluri; organizare de
festivaluri legate de muzica jazz; organizare
de întâlniri în scopuri recreative; organizare
de întâlniri în domeniul divertismentului;
organizarea de pregătire în afaceri; organizare
de demonstraţii în scopuri recreative.
43 Servicii oferite de baruri de cocteiluri;
bufet de salate (alimentaţie publică);
furnizarea de informaţii cu privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor;
furnizarea de spaţii şi materiale pentru
conferinţe, expoziţii şi reuniuni; localuri de tip
snack-bar; pregătire şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat;
restaurante cu delicatese; servicii de alimente
şi băuturi; servicii de bar cu servire de vin;
servire de baruri cu sucuri de fructe; servicii
de baruri care servesc bere; servire de băuturi
alcoolice; servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri; servicii de cafenea; servicii de
ceainărie; servicii de club pentru furnizare de
mâncare şi băuturi; servicii de degustare de
vinuri; servicii de furnizare de cafea pentru
birouri; servicii de ospitalitate (alimente şi
băuturi); servicii în domeniul gustărilor.

(210) M 2016 02506
(151) 07/04/2016
(732) RADUCANU ALEXANDRU, Str.
Câmpia Libertăţii, nr. 9, bl. PM62, sc.
2, et. 3, ap. 68, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) K E Y P I
AGENŢIE
DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

MONEYfest
(531) Clasificare Viena:240507; 260116;
260205; 260207; 270501; 270506;
270508; 270509;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv prin radio, televiziune şi online într-o
reţea computerizată; servicii de marketing,
marketing digital; promovare şi informare;
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative; analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare; servicii de consultanţă
în afaceri; servicii de afaceri privind
înfiinţarea de afaceri; servicii de examinare a
managementului şi organizării afacerilor;
servicii şi consultanţă cu privire la achizitii şi
fuziuni; servicii pentru strategia şi planul de
afaceri; servicii de expertiză în afaceri;
servicii de relocare pentru afaceri;
administrarea afacerilor; administrare în
materie de activităţi de marketing, evaluare şi
planificare a afacerilor; administrarea
afacerilor în sistem de franciză; consiliere în

˜˜˜˜˜˜˜

19

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 07/04/2016

afaceri privind francizarea; asistenţă în
administrarea afacerilor; asistenţă comercială
privind sistemul de franciză; asistenţă în
managementul şi exploatarea afacerilor;
asistenţă pentru întreprinderile industriale sau
comerciale în legatură cu gestionarea lor;
asistenţă comercială privind crearea de
întreprinderi comerciale; exploatarea
întreprinderii; managementul şi administrarea
afacerilor; organizarea afacerilor; planificarea
afacerilor; analiză şi cercetare de piaţă;
realizarea de reclame, promoţii, anunţuri
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizarea de evenimente;
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
congreselor, seminarilor, workshop-uri,
evenimente de specialitate; ateliere organizate
în scopuri culturale şi educative; activităţi
editoriale, în special publicarea de reviste şi
de materiale editoriale, toate acestea în
domeniul afacerilor.

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru
(531) Clasificare Viena:010104; 010125;
270519; 270522; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02507
(151) 07/04/2016
(732) ŞERBAN IULIAN NICUŞOR, Str.
Domnişori, nr. 18, bl. 6F, sc. B, et. 2,
ap. 30, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02501
(151) 07/04/2016
(732) ASOCIATIA INFOCONS, Str.
Nisipului, Nr.40J, Sat Cristian, Jud.
Braşov, , Com. Cristian ROMANIA
(540)

BUCURIA ALERGĂRII
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270502; 270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

ue produs în uniuneaeuropeană

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:galben (pantone
012C), alvbastru (pantone 266C), gri
(pantone Cool gray 11C), negru

(210) M 2016 02508
(151) 07/04/2016
(732) STANCIU CRISTIAN, Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 14-22, bl. 13/2,
ap. 17, sector 1, 0163682,
BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:010706; 011108;
011505; 011515; 270502; 290113;

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

EUROFUEL OIL COMPANY

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02510
(151) 07/04/2016
(732) AXIOM TECHNOLOGIES S.R.L.,
Str. Intr. Nicolae Iorga, nr. 36C, Jud.
Ilfov, 077040, CHIAJNA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2016 02509
(151) 07/04/2016
(732) STANCIU CRISTIAN, Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 14-22, bl. 13/2,
ap. 17, sector 1, 0163682,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

NANOMAGIC

(531) Clasificare Viena:261301; 261325;
270501; 270502;
euroFUEL oil company
21
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
24 Ţeături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; mordanţi; raşini naturale în stare
brută.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02511
(151) 07/04/2016
(732) S.C. TODAY ADVERTISING
S.R.L., Str. Radu Vodă nr. 16A, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02500
(151) 07/04/2016
(732) ASOCIATIA INFOCONS, Str.
Nisipului, Nr.40J, Sat Cristian, Jud.
Braşov, , Com. Cristian ROMANIA

(540)

(540)

anyoli
(591) Culori revendicate:albastru
SUPER CONSUMATOR

(531) Clasificare Viena:030201; 030224;
270501; 290113;
22
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(591) Culori revendicate:galben,
albastru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

roşu,

(531) Clasificare Viena:180111; 180123;
180125; 260305; 260306; 260316;
270502; 290113;

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

(210) M 2016 02503
(151) 07/04/2016
(732) ASOCIATIA INFOCONS, Str.
Nisipului, Nr.40J, Sat Cristian, Jud.
Braşov, , Com. Cristian ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02502
(151) 07/04/2016
(732) ASOCIATIA INFOCONS, Str.
Nisipului, Nr.40J, Sat Cristian, Jud.
Braşov, , Com. Cristian ROMANIA
(540)

eu
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru
(531) Clasificare Viena:010104; 010125;
270519; 270522; 290113;

(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, alb

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

galben,

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
250110; 250113; 260503; 260511;
261325; 290114;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02504
(151) 07/04/2016
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,
Aleea Parcului nr. 1, sc. A, judeţul
Bacău, , BACĂU 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

(210) M 2016 02512
(151) 07/04/2016
(732) EPARU VIRGIL-COSMIN, Str.
Timiş, nr. 4, Jud. Timiş, , JIMBOLIA
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)

TITAN

ALLTIMECLUBBING

(531) Clasificare Viena:130301; 270501;
270502; 270508; 270511;

(531) Clasificare Viena:020904; 260104;
270501;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de import şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor de curăţat
pentru uz casnic şi industrial (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

(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 pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi

˜˜˜˜˜˜˜
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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 artisi; 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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

industrială, pentru terţi; furnizarea de
informaţii în domeniul proprietăţii industriale;
servicii juridice privind proceduri legate de
drepturi de proprietate industrială;
managementul drepturilor de autor şi de
proprietate industrială, pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02514
(151) 07/04/2016
(732) EPARU VIRGIL-COSMIN, Str.
Timiş, nr. 4, Jud. Timiş, , JIMBOLIA
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 02505
(151) 07/04/2016
(732) BUCŞĂ GHEORGHE, Bdul. Camil
Ressu nr. 26, bl. A7, et. 6, ap. 29,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
Experţi cu atitudine !

B OUT BLACKOUT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice; consultanţă în domeniul
proprietăţii industriale; servicii de
monitorizare a drepturilor de proprietate

(531) Clasificare Viena:260118; 261109;
270501; 270512; 270524;
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(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 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
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artisi; 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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 02515
(151) 07/04/2016
(732) S.C. AUTOKLASS CENTER
S.R.L., Splaiul Unirii nr. 166A, sector
4, 040042, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

AUTOKLASS

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
270512;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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 artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

˜˜˜˜˜˜˜
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ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

(210) M 2016 02516
(151) 07/04/2016
(732) CASTELLANO GIOSUE, Via
Viviani nr. 6m, Castellammare di
Stabia, , PROVINCIA NAPOLI
ITALIA
(540)

BAMBOO KING SIZE
ENTERTAINMENT
(591) Culori revendicate:grena, galben
(531) Clasificare Viena:240307; 250113;
270501; 270502; 270514; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice 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
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2016 02513
(151) 07/04/2016
(732) EPARU VIRGIL-COSMIN, Str.
Timiş, nr. 4, Jud. Timiş, , JIMBOLIA
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)

THE BIGGEST ROOFTOP PARTY IN
TOWN
(591) Culori revendicate:negru, maro,
galben, portocaliu, alb, gri, ciclam,
roşu

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:040505; 100111;
160317; 160319; 270501; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
28
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(210) M 2016 02541
(151) 07/04/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.
Dumbravei nr. 18, Jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA

(210) M 2016 02542
(151) 07/04/2016
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.
Dumbravei nr. 18, Jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA

(540)

(540)

Junghiu SALAM PIETRICICA CU
MUCEGAI NOBIL CRUD-USCAT

Junghiu SALAM CEAHLĂUL
Prodprosper

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

(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
roşu, alb, verde, bej, maro

(531) Clasificare Viena:060104; 090110;
250118; 250119; 260118; 290114;

(531) Clasificare Viena:050502; 050520;
060104; 250118; 250119; 261325;
270501; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne şi produse din carne.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne şi produse din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
16 Hârtie şi carton; 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
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

(210) M 2016 02543
(151) 07/04/2016
(732) S.C. OPTI EYES S.R.L., Str.
Livezilor nr. 27, bl. Q, sc. B, et. 1, ap.
14, jud. Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA
(540)
OPTIEYES

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02545
(151) 07/04/2016
(732) ODAS GLOBAL CONSULTING
S.R.L., Str. Răzoare nr. 160, bl. C6,
ap. 11, jud. Cluj, 407280, FLOREŞTI
ROMANIA
(540)
ODAS

30
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 02546
(151) 07/04/2016
(732) S.C. SECURIT FORCE SAFETY
S.R.L., Str. Apusului nr. 31, bl. M5,
sc. B, et. 1, ap. 52, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

SECURIT IT FORCE SAFETY

(531) Clasificare Viena:011503; 240115;
260409; 260418; 270502;

˜˜˜˜˜˜˜

(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 către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, negru, alb

(210) M 2016 02549
(151) 07/04/2016
(732) KARA DIAMOND S.R.L., Aleea
Tomeşti nr. 1, bl. 2, sc. 2, et. 3, ap. 50,
sect. 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

galben,

(531) Clasificare Viena:260106; 260118;
270503; 270510; 270517; 290115;

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

KARA DIAMOND

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

(210) M 2016 02551
(151) 07/04/2016
(732) PÂRVAN IULIAN, Str. Pescăruşului
nr. 6, bl. D4, sc. A, et. 4, ap. 15, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

ESTELLA BLUE

(210) M 2016 02550
(151) 07/04/2016
(732) TOMA LAURENTIU, Str. Dumitru
Chicos nr. 8-10, jud. Constanţa,
905600, MEDGIDIA ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
FixOne 1
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35 Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
protejate în clasele 06, 09, 14, 16, 20, 21, 24 şi
28 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de comercializare cu
amănuntul; servicii de informare a
consumatorilor; servicii de comerţ electronic.

(210) M 2016 02519
(151) 07/04/2016
(732) POPA IOANA ANDREEA, Calea
Victoriei nr. 126, bl. A5, sc. B, ap. 16,
judeţul Cluj, , TURDA 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 02529
(151) 07/04/2016
(732) POP MIRCEA NICOLAE, Bd.
Mihai Viteazu nr. 11, sc. C, et. 8, ap.
112, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU
(540)

ANIMUS

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Obiecte de decor din metal; cutii metalice;
casete metalice; statuete din metal obişnuit.
9 Magneţi.
14 Ceasuri; brelocuri; insigne din metale
preţioase; broşe; talismane (bijuterii); bijuterii
fantezie; medalioane (bijuterii); statuete (din
metal preţios); suvenire din cupru.
16 Albume; suporturi pentru cărţi; semne de
carte; ambalaje (din carton); cutii pentru
stilouri; cutii din carton sau hârtie; calendare;
hărţi; cărţi poştale; rame pentru fotografii.
20 Statuete, figurine, ornamente şi decoraţiuni
incluse în aceasta clasă; suporturi (cuprinse în
această clasă) cutii din lemn sauplastic.
21 Ustensile şi recipiente de bucătărie; cutii
decorative; farfurii suvenir; statuete; suporturi
pentru pahare; sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase; vaze; ghivece.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase.
28 Jocuri; jucării.

PURO wine&coffe
(531) Clasificare Viena:190301; 270502;
270511; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Consultanţă în materie de planificare de
evenimente speciale (divertisment); degustare
de vinuri (servicii de divertisment);
demonstraţii în direct pentru divertisment;
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divertisment de tipul concertelor; divertisment
de tipul degustărilor de vinuri; servicii de
formare în degustare de vinuri; evenimente de
degustări de vinuri în scopuri educative;
formare practica (demonstraţie); furnizare de
activităţi culturale; furnizare de activităţi
recreative; servicii de karaoke; servicii de
prezentare în scop de divertisment; prezentare
de evenimente de divertisment în direct;
organizare de prezentări de spectacole în
direct; organizare de evenimente de recreere;
organizare de evenimente în scopuri culturale;
organizare de festivaluri; organizare de
festivaluri legate de muzica jazz; organizare
de întâlniri în scopuri recreative; organizare
de întâlniri în domeniul divertismentului;
organizarea de pregătire în afaceri; organizare
de demonstraţii în scopuri recreative.
43 Servicii oferite de baruri de cocteiluri;
Bufet de salate; Furnizarea de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor si băuturilor;
Servicii oferite de baruri de cocteiluri; bufet
de salate (alimentaţie publică); furnizarea de
informaţii ci privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor; furnizarea de spaţii şi materiale
pentru conferinţe, expoziţii si reuniuni;
localuri de tip snack-bar; pregătire şi furnizare
de alimente şi băuturi destinate consumului
imediat; restaurante cu delicatese; servicii de
alimente şi băuturi; servicii de bar cu servire
de vin; servire de baruri cu sucuri de fructe;
servicii de baruri care servesc bere; servire de
băuturi alcoolice; servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri; servicii de cafenea;
servicii de ceainărie; servicii de club pentru
furnizare de mâncare şi băuturi; servicii de
degustare de vinuri; servicii de furnizare de
cafea pentru birouri; servicii de ospitalitate
(alimente şi băuturi); servicii în domeniul
gustărilor.

(210) M 2016 02532
(151) 07/04/2016
(732) DUCA IONY PROD COM S.R.L.,
Str. Principală nr. 48, judeţul Bistriţa
Năsăud, , ARCALIA ROMANIA
(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independenţei, Nr.3, Bl.17, Sc.1, Et.3,
Ap.7, sector 5 BUCUREŞTI
(540)

DUCA
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 290112;
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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extinsă); hardware de operare LAN (reţea
locală de calculatoare); componente hardware
pentru calculatoare; hardware pentru reţea de
calculatoare; componente hardware pentru
calculatoare care asigură accesul securizat de
la distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; hardware ethernet; aparate,
instrumente şi echipamente pentru prelucrarea
imaginilor; aparate de fotografiat; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
videoproiectoare; proiectoare multimedia;
scanere şi cititoare de coduri de bare; aparate
şi instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
computere; dispozitive periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; discuri, casete şi fire ca
suporturi de transmisie magnetice de date;
plăci imprimate de circuite; cartele magnetice
goale şi preînregistrate; cartele de date;
carduri de memorie; carduri smart (carduri
care încorporează circuite integrate); cartele
conţinând microprocesoare; carduri care
încorporează circuite integrate (carduri smart);
carduri electronice de identificare; cartele
telefonice; cartele telefonice cu credit; carduri
de credit (magnetice); carduri de debit
(magnetice); cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane;
discuri compacte cu memorie doar în citire
(CD-ROM-uri); suporturi de date magnetice,
digitale şi optice; înregistrări de date
magnetice, digitale şi optice şi suporturi de
stocare (goale şi preînregistrate); CD-uri
preînregistrate; memorii flash USB;
dispozitive pentru redarea de fişiere cu muzică
descărcabile; media playere portabile;
transmiţătoare şi receptoare prin satelit;
sateliţi de telecomunicaţii şi de difuzare;

(210) M 2016 02547
(151) 07/04/2016
(732) ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI
(540)
DIGITALIADA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codificate; aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru
testarea în-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice; servere de
comunicaţii; servere informatice; hardware de
operare VPN (reţele private virtuale);
hardware de operare WAN (reţea zonă
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balize de radio telefon şi stâlpi telefonici;
cabluri şi fire electrice; cabluri optice; cabluri
de fibră optică; fire metalice pentru rezistenţe;
electrozi; sisteme şi instalaţii de
telecomunicaţii; terminale pentru reţele
telefonice; comutatoare telefonice; aparate
pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi
prelucrare a informaţiilor; echipament
telefonic; echipament pentru telefoane fixe,
portabile, mobile, hands-free (seturi mâini
libere) sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
prezentarea şi comandarea de bunuri şi de
servicii; terminale securizate pentru tranzacţii
electronice, inclusiv pentru plăţi electronice;
aparate pentru prelucrarea plăţilor electronice;
aparate şi instrumente pentru recepţia pager
alfanumerică, recepţia pager alfanumerică
radio şi radiotelefonie; telefoane, telefoane
mobile şi microreceptoare telefonice;
telecopiatoare; asistenţi personali digitali
(PDA-uri); agende organizatoare electronice;
blocnotes-uri electronice; tablete electronice;
unităţi electronice portabile pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia wireless de mesaje
cu date şi de plăţi electronice; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; aparate, instrumente şi sisteme de
navigaţie prin satelit; accesorii pentru
telefoane şi microreceptoare telefonice;
adaptori pentru utilizarea cu telefoane;
încărcătoare de baterii pentru telefoane;
unităţi cu difuzor pentru telefoanele mobile cu
sistem hands-free pentru birou sau montat în
maşină; suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule; căşti audio;
dispozitive hands-free (seturi mâini libere)
pentru telefoane şi pentru alte dispozitive
electronice mobile; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul

telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefoane; curele pentru
telefonul mobil; agende personale
computerizate; antene; baterii;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât cele
pentru monitorizarea in-vivo); aparate şi
instrumente radio; filme video; aparate şi
echipamente audio-vizuale; accesorii electrice
şi electronice şi echipamente periferice
proiectate şi adaptate utilizării cu calculatoare
şi aparate audio-vizuale; cartuşe de jocuri
pentru calculator; piese, racorduri şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate anterior;
programe pentru calculator; software pentru
calculator; software de operare pentru VPN
(reţele private virtuale); software de operare
pentru WAN (reţea zonă extinsă); software de
operare pentru LAN (reţea locală de
calculatoare); software de operare pentru
USB; software pentru calculator descărcabil
pe Internet; software pentru calculator pentru
sincronizarea datelor între calculatoare,
procesoare, recordere, monitoare şi dispozitive
electronice şi calculatoare gazdă; software
(program) tip cloud computing; programe de
sisteme de operare pentru reţele; programe de
sisteme de operare pentru calculatoare;
software pentru calculator care asigură accesul
securizat de la distanţă la reţele de
calculatoare şi de comunicaţii; software pentru
securitate informatică; software firewall
pentru calculatoare; software pentru
asigurarea securităţii poştei electronice; tonuri
de apel descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
online din baze de date sau de pe Internet;
software pentru calculator şi aparate de
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şi organizarea administrativă de comenzi prin
poştă; organizarea de întâlniri de afaceri;
servicii de cercetare şi studii în domeniul
afacerilor; servicii de prognoze economice;
cercetare de piaţă şi studii în domeniul
protecţiei mediului, energiilor noi, conservării
bogăţiilor naturale şi dezvoltării durabile;
prestare de servicii de afaceri, de birou şi de
secretariat; extrase din ştiri şi actualităţi şi
servicii de informaţii; cercetare de piaţă;
analize de piaţă; strângerea şi analiza datelor
obţinute din cercetarea de piaţă; cercetare de
piaţă şi studii de marketing; organizarea şi
coordonarea de expoziţii în scopuri
comerciale; servicii de vânzare cu amănuntul;
regruparea, în avantajul terţilor, a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, toate produsele menţionate
anterior fiind furnizate online din baze de date
ale calculatoarelor sau prin intermediul
Internet-ului sau prin alte mijloace;
regruparea, în avantajul terţilor, a unei
varietăţi de produse pentru telecomunicaţii, de
calcul, electronice şi electrice, piese, racorduri
şi accesorii pentru produsele enumerate
anterior, carduri de date, dispozitive şi
echipamente de securitate, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, accesorii, textile, lenjerie
de uz casnic, valize şi genţi, produse de
imprimerie şi papetărie, cadouri, jucării, jocuri
şi echipamente sportive, bijuterii,
ceasornicărie, echipamente şi ustensile de
menaj, mobilă şi articole de mobilier, produse
cosmetice şi produse de îngrijire personală,
produse farmaceutice de uz general, produse
de curăţare, produse pentru sănătate, alimente
pentru oameni şi produse alimentare, băuturi
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere în
mod comod; achiziţie şi vânzare de energie;

telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software pentru calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software pentru calculator pentru a permite
căutarea şi recuperarea de date; software
pentru calculator pentru accesarea bazelor de
date, serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor
de calculatoare şi avizierelor electronice;
software pentru jocuri pe calculator; programe
de jocuri multimedia interactive pe calculator;
software pentru calculator pentru jocuri de
realitate virtuală; fişiere cu muzică
descărcabile; fotografii, poze, desene grafice,
fişiere cu imagini, clipuri muzicale, filme,
filme video şi programe audio-vizuale
(descărcabile) furnizate online sau din baze de
date ale calculatoarelor sau de pe Internet sau
de pe site-uri web de Internet; software pentru
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă; software de nagivaţie GPS.
35 Publicitate; servicii de marketing;
promovarea comercială; gestiunea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor;
organizarea şi gestionarea de programe de
stimulare şi fidelizare comerciale; servicii de
informaţii pentru afaceri; servicii de
consultanţă cu privire la administrarea
centrelor de intermediere telefonică (call
center); servicii de achiziţii pentru terţi;
servicii de consultanţă referitoare la achiziţia
de bunuri şi servicii; furnizare de contracte de
cumpărare şi vânzare de bunuri şi servicii
pentru terţi; servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri); servicii de consultanţă pentru
afaceri cu privire la planificarea şi recuperarea
în caz de dezastru; îndrumare în afaceri;
servicii furnizate de către incubatoare de
afaceri; servicii de consultanţă şi consiliere
pentru managementul afacerilor, dezvoltarea
afacerilor şi dezvoltare de produse; procesarea
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livrare a mesajelor electronice; servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile;
servicii de schimb de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; transmisia de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de transmisie; difuzare sau transmisie
de programe radio sau de televiziune, de filme
şi jocuri interactive; servicii de videotext,
teletext şi videotext interactiv; difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice prin intermediul de reţele
de comunicaţii electronice; servicii de
mesagerie video; servicii de videoconferinţă;
servicii de videotelefonie; telecomunicaţii de
informaţii (inclusiv pagini web), de programe
pentru calculator şi de orice alte date;
închirierea timpului de acces la un server de
baza de date; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii pentru linii telefonice de
asistenţă şi pentru centre de intermediere
telefonică (call center); servicii de comunicaţii
telefonice furnizate pentru linii telefonice de
asistenţă şi pentru centre de intermediere
telefonică (call center); servicii de furnizare a
accesului la Internet; furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii sau de link-uri către
Internet sau către baze de date; furnizarea
accesului utilizatorilor la Internet (furnizori de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi camere de
chat; furnizarea accesului la site-uri web de
muzică digitală pe Internet; furnizarea
accesului la site-uri web de muzica MP3 pe
Internet; transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea accesului la
infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
pentru operatori terţi şi pentru terţi; închirierea
de infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
operatorilor terţi şi terţilor; operarea şi
furnizarea de servicii specifice motoarelor de
căutare; servicii de accesare a
telecomunicaţiilor; transmiterea mesajelor şi

licitaţii furnizate pe Internet; servicii de
administrare comercială cu privire la
procesarea vânzărilor realizate prin Internet;
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic; furnizare de informaţii
şi consiliere privind livrarea şi promovarea
mărfurilor şi selectarea şi prezentarea
produselor; furnizare de informaţii şi
consiliere a viitorilor cumpărători de mărfuri
şi produse; compilare şi transcriere de date;
compilare de anunţuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe Internet; producţie
de clipuri publicitare; compilare de registre
pentru publicare pe Internet; furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; servicii de baze de date şi
de prelucrare a datelor; servicii de stocare de
date; servicii de telemarketing; servicii de
mesaje telefonice şi preluare a mesajelor;
activităţi ale centrelor de intermediere
telefonică (call center); activităţi ale centrelor
de monitorizare la distanţă; gestionare de date
şi servicii de inventariere electronică; servicii
de prelucrare, de verificare şj de autentificare
a datelor domeniul transporturilor, al
procedurii de îmbarcare (check-uri) la zboruri,
al rezervării de locuri de călătorie, de bilete de
călătorie şi de bilete la evenimente sportive şi
culturale; servicii de verificare de bilete,
cupoane, bonuri tichete de reducere, programe
de fidelitate, carduri cadou şi certificate
cadou; servicii de consiliere, informare şi
consultanţă cu privirie la toate cele menţionate
anterior.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmitere de
mesaje, transmisie de mesaje prin pager radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii telefonice sau poştă electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
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şi/sau imagine; expoziţii cu scop educativ;
furnizare de acces online la expoziţii şi
servicii conexe expoziţiilor; organizare,
producţie şi prezentare de concerte muzicale,
spectacole de muzică, de teatru şi video,
festivaluri, turnee şi alte spectacole,
evenimente şi activităţi muzicale şi culturale;
organizare, administrare sau coordonare de
evenimente cu jocuri video; servicii de editare
postproducţie în domeniul muzicii,
videoclipurilor şi filmelor; servicii de
programare a ştirilor în vederea transmiterii
prin Internet; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminare, simpozioane, tutoriale,
ateliere de lucru, cursuri, convenţii şi
expoziţii; învăţământ interactiv şi de la
distanţă sau cursuri şi sesiuni de instruire
furnizate online prin intermediul unui link de
telecomunicaţii sau al unei reţele de
calculatoare sau furnizate prin alte mijloace;
servicii de traducere; servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online prin
intermediul unui link de telecomunicaţie;
jocuri de noroc; servicii de club; servicii de
rezervare de bilete pentru evenimente de
divertisment, sportive şi culturale; servicii ale
bibliotecilor electronice de furnizare de
informaţii electronice (inclusiv informaţii
arhivate) sub formă de texte electronice,
informaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi
materiale de divertisment; furnizare şi
organizare de conferinţe electronice, grupuri
de discuţii şi camere de chat; furnizarea de
muzică digitală (nedescărcabilă) de pe
internet; furnizarea de fotografii, poze, desene
grafice, clipuri muzicale, filme, filme video şi
programe audiovizuale (nedescărcabile),
online sau de la baze de date computerizate
sau de pe internet sau de pe site-uri de
internet; servicii de fotografie; informaţii şi
servicii de consiliere în domeniul tuturor
serviciilor menţionate anterior.

imaginilor asistată de calculator; servicii de
comunicaţii prin calculator; transmisie şi
distribuţie de date sau imagini audiovizuale
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau prin Internet; furnizarea
accesului temporar al terţilor la Internet;
transmisia electronică a datelor privind plăţile
electronice prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; agenţii de ştiri;
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
luare spre închiriere, leasing sau dare spre
închiriere a aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor utilizate în
scopul furnizării serviciilor mai sus
menţionate; servicii de consiliere, informaţii
şi consultanţă în domeniul tuturor serviciilor
menţionate anterior
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, la
divertisment şi la evenimentele sportive şi
culturale, furnizate online de la o bază de date
computerizată sau de pe Internet sau prin alte
mijloace; servicii de jocuri electronice
furnizate de la o bază de date computerizată
sau de pe Internet; servicii de închiriere de
jocuri video, audio şi pentru calculator servicii
de divertisment de radio şi de televiziune;
publicarea şi producţia de muzică, de filme
(altele decât filmele publicitare), de programe
radio şi de televiziune şi de programe de
teleshopping şi de webshopping; organizarea
de jocuri şi competiţii; furnizarea de publicaţii
electronice; furnizarea de programe pentru
jocuri video de larg consum şi pentru aparate
de jocuri portabile prin comunicaţii wireless
(fără fir) (nedescărcabile); publicarea cărţilor
şi jurnalelor electronice online; furnizare, pe
un site web interactiv, de divertisment de film,
televiziune şi muzical; publicare de texte în
format electronic sau în alt format; servicii de
publicare şi producţie de înregistrări de sunet
39
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tip cloud computing; consultanţă tehnică cu
privire la utilizarea şi folosirea de software
pentru calculator; servicii de consultanţă şi
informaţii în domeniul integrării sistemelor de
calculator, tehnologia informaţiei (IT),
arhitectură şi infrastructură tehnologiei
informaţiei (IT); consultanţă în materie de
securitate informatică; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipamente de telecomunicaţii; administrare
de servicii informatice; servicii de asistenţă
operaţională pentru reţele de calculatoare,
reţele de telecomunicaţii şi reţele pentru
transmisie de date; servicii informatice online;
servicii de programare prestate online;
programare de programe de securitate pentru
Internet; furnizarea accesului la o reţea
electronică online pentru recuperarea de date;
închirierea de calculatoare; proiectare, desen
şi întocmirea documentaţiei, toate pentru
compilarea paginilor web pe Internet; servicii
de proiectare de imagini virtuale şi interactive;
crearea, administrarea şi mentenanţă bazelor
de date, reţelelor de tip Intranet şi site-urilor
web; crearea, mentenanţă şi găzduirea
site-urilor web pentru terţi; găzduirea de baze
de date, bloguri web, portaluri web; găzduire
de platforme pe Internet; găzduire de aplicaţii
software pentru calculatoare, pentru terţi;
găzduire de spaţiu de memorie pe Internet;
găzduire şi închiriere de spaţiu de stocare
pentru pagini web; găzduire de platforme de
comerţ electronic pe Internet; găzduire a
aplicaţiilor multimedia şi interactive; găzduire
de software pentru administrarea bibliotecilor;
găzduire de facilităţi online pentru conducerea
discuţiilor interactive; furnizarea de facilităţi
web online pentru terţi; găzduire de date,
fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate;
găzduire de servere; servicii de instalare şi
mentenanţă de software pentru calculator;
închirierea timpului de acces la o baza de date

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare,
referitoare la acestea; servicii de cercetare de
laborator; administrarea cercetărilor,
proiectare şi dezvoltare de proiecte; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs; cercetare
tehnică; servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare, programe
pentru calculator, sisteme de calculator, soluţii
pentru aplicaţii software pe calculator, jocuri
pe calculator, software pentru realitatea
virtuală, sisteme de prelucrare de date,
administrare de date, sisteme de prelucrare de
informaţii computerizate, servicii de
comunicaţii, soluţii de comunicaţii, aplicaţii
de comunicaţii, sisteme de comunicaţii şi
interfeţe de reţea şi acordare de consultanţă
tehnică, informaţii şi consiliere cu privire la
cele menţionate anterior; proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele tip cloud computing; proiectare tehnică
şi planificare de reţele de telecomunicaţii;
proiectare şi dezvoltare de programe de
securitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de securitate a datelor electronice;
realizarea de teste tehnice; teste industriale;
redactare de rapoarte şi studii tehnice; servicii
IT; servicii informatice tip cloud computing;
actualizare şi proiectare de hardware pentru
calculator; mentenanţă, actualizare şi
proiectare de firmware pentru calculator,
software pentru calculator şi de programe de
calculator; servicii de programare
computerizată; pregătire şi furnizare de
informaţii în domeniul calculatoarelor şi
instalaţiilor pentru reţele de calculatoare;
servicii de consiliere şi consultanţă tehnică în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT) şi
domeniul telecomunicaţiilor; consultanţă în
domeniul reţelelor şi serviciilor informatice
40
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şi consiliere, cu privire la toate serviciile mai
sus menţionate.şi consiliere, cu privire la toate
serviciile mai sus menţionate.

computerizată; închirierea timpului de acces
la buletine informatice şi la forumuri şi la
reţele de calculatoare; furnizarea de acces
temporar la aplicaţii online, instrumente
software şi software online nedescărcabil
pentru operare de reţele de calculatoare şi
servere; închiriere de software de operare
pentru utilizarea unei reţele tip cloud
computing şi accesul la aceasta; închirierea de
software de operare pentru reţele informatice
şi servere; închirierea serverelor web;
închiriere de software de jocuri pentru
calculator; furnizare de acces temporar la
software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea şi folosirea unei reţele
informatice de tip cloud computing;
furnizarea accesului temporar la programe de
securitate pentru Internet; închiriere de spaţiu
de memorie pe servere pentru găzduirea de
buletine informative electronice; servicii ale
furnizorilor de Internet; compilarea, crearea şi
mentenanţă unor registre de nume de domenii;
proiectare, administrare şi mentenanţă de
site-uri web, pagini web şi portaluri pentru
accesarea de texte, imagini şi muzică furnizate
fie prin calculatoare, fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi servicii de
consiliere online prin intermediul unei baze de
date computerizate sau prin internet;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii pentru securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului neautorizat în reţele; administrare de
proiecte IT; configurare de reţele de
calculatoare prin software; servicii de
integrare a sistemelor informatice;
administrare de proiecte informatice în
domeniul prelucrării datelor electronice
(EDP); administrare de servere; prognoză
meteorologică; servicii de informaţii
meteorologice; servicii în domeniul
decoraţiunilor interioare; servicii de informare

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02537
(151) 07/04/2016
(732) ROTARIU VASILE, B-dul Dacia nr.
20, bl. B6, sc. D, et. 2, ap. 70, judeţul
Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA
(540)

437 KM
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
020523; 040505; 090725; 270501;
270701;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelarie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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servicii ale unui antrenor personal (fitness);
organizare de evenimente şi concursuri
sportive; concursuri de aerobic; cursuri de
gimnastică aerobică; pregătire în karate;
instruire în gimnastică; organizare de
competiţii sportive şi concursuri ecvestre;
activităţi sportive; antrenamente sportive;
servicii sportive; cronometrarea manifesătrilor
sportive; organizarea turneelor sportive;
furnizarea instalaţiilor sportive; organizare de
activităţi sportive şi competiţii sportive;
organizare de competiţii sportive şi
evenimente sportive; organizare de
evenimente sportive, competiţii şi turnee
sportive; activităţi sportive şi culturale;
servicii sportive şi recreative; activităţi
sportive şi de recreere; arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive; servicii de
antrenament pentru activităţi sportive;
organizare şi coordonare de evenimente
sportive; supervizare şi arbitraj în evenimente
sportive; organizarea şi desfaşurarea
competiţiilor sportive de colegiu; furnizare de
instalaţii de antrenement pentru curse cu
obstacole; organizare de partide de tragere cu
arcul; cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la tragerea cu arcul; organizare de
partide de tir în care se folosesc ţinte
zburătoare; organizare de partide de tir cu
arma; instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii; cursuri de motricitate
pentru copii preşcolari; închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive;
servicii furnizate de cluburi sportive; activităţi
de divertisment, sportive şi culturale; cursuri
de pregătire în activităţi sportive; pregătire cu
privire la activităţi sportive; organizare de
evenimente sportive şi culturale comunitare;
furnizare de instalaţii pentru evenimente
sportive, competiţii sportive şi de atletism şi
programe de decernare de premii; angajarea de
personalităţi sportive pentru evenimente

(210) M 2016 02544
(151) 07/04/2016
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TERRASPORTIKA, Aleea Fraţii
Buzeşti nr. 6, ap. 45, jud. Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Calea
Călăraşilor, Nr. 177, Bl. 45, et. 4, Ap.
12, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

CONCURS PE ECHIPE TERRATHLON
- KATA, PARCURS CU OBSTACOLE,
PROBA DE DARZENIE, TRASUL
FRANGHIEI, ALERGARE DE VITEZA
CU STAFETA, ARUNCAT LA TINTA,
TRAS CU ARCUL
(591) Culori revendicate:gri închis (pantone
447C), mov (pantone 521), portocaliu
(pantone 714C), roz (pantone 1775C),
verde deschis (pantone 366C), bleu
(pantone 2905C), turcuoaz (pantone
325C), galben (pantone 143C), negru
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;
020723; 241521; 270501; 270502;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii furnizate de cluburi sportive;
punere la dispoziţie de instalaţii pentru cluburi
sportive; cluburi de agrement cu instalaţii
sportive; servicii ale unui antrenor personal;
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(servicii de reprezentanţă); servicii de
consultanţă referitoare la organizarea de
manifestări sportive; furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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