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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt

Nr. Depozit

(0)
(210)
1 M 2016 02959

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(151)
(732)
27/04/2016 RISE SPEDITION S.R.L.

(540)
RISE SPEDITION

2 M 2016 03059

27/04/2016 ZCR MANAGEMENT CAFE

HANDSOME MONK BACK TO
ORIGIN

3 M 2016 03060

27/04/2016 ZCR MANAGEMENT CAFE

BACK TO ORIGINS

4 M 2016 03061

27/04/2016 PÂSLARU
FLORIN-ALEXANDRU-IOAN

Festivalul Scrumbiei

5 M 2016 03062

27/04/2016 PÂSLARU
FLORIN-ALEXANDRU-IOAN

tvGalaţi

6 M 2016 03063

27/04/2016 PÂSLARU
FLORIN-ALEXANDRU-IOAN

Radio 1

7 M 2016 03064

27/04/2016 ROTARU ANNE - MARIE

Aranjat by Anne My passion, your
style

8 M 2016 03065

27/04/2016 ASOCIATIA WWF PROGRAMUL
DUNARE CARPATI ROMANIA

HNV INALTA VALOARE
NATURALA SUSTINE
CALITATEA VIETII

9 M 2016 03066

27/04/2016 S.C. MAPET GROUP S.R.L.

AVENTURA PARC

10 M 2016 03067

27/04/2016 S.C. INTERTEX TRADING S.R.L.

NP NINO PACOLI

11 M 2016 03068

27/04/2016 S.C. TITAN COMERT S.R.L.

TITAN COMERŢ

12 M 2016 03069

27/04/2016 BUNĂTĂŢI DE LA JINARUL S.R.L. BUNATATI DE LA JINARUL

13 M 2016 03070

27/04/2016 NG GUARD PAZA S.R.L.

NG GUARD PAZA SI
PROTECTIE

14 M 2016 03071

27/04/2016 AII4ONE ENTERTAINMENT
S.R.L.

AJ JOACADEMIA

15 M 2016 03072

27/04/2016 CONSTANTIN ELENA BIANCA

OLD SKIPPER for sea lovers

16 M 2016 03073

27/04/2016 VASILACHE ANCA MIOARA

Vasilache & Asociaţii

17 M 2016 03074

27/04/2016 S.C. RCS & RDS S.A.

ÎN FAŢA TA

1

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27.04.2016
Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
18 M 2016 03075

(151)
(732)
27/04/2016 WELLINGHAM LIMITED

(540)
WALTER BECKERT

19 M 2016 03076

27/04/2016 RICARDO MI IMPEX S.R.L.

RMI RICARDO MI
MATERIALIZEAZĂ INOVAŢIA!

20 M 2016 03077

27/04/2016 PUSCASU VALENTIN

media WONDERFUL

21 M 2016 03078

27/04/2016 EXTREM GUARD S.R.L.

EG EXTREM GUARD Your
security, our priority

22 M 2016 03079

27/04/2016 POPA IOAN

23 M 2016 03080

27/04/2016 NESCO CONCEPT S.R.L.

urbangang

24 M 2016 03081

27/04/2016 FOTBAL CLUB STEAUA
BUCUREŞTI S.A.

FOTBAL CLUB STEAUA

25 M 2016 03082

27/04/2016 S.C. GOLDEN FISH S.R.L.

SILEN

26 M 2016 03083

27/04/2016 POPA IOAN

Fermele TRANSAVIA

27 M 2016 03084

27/04/2016 POPA IOAN

TRANSAVIA

28 M 2016 03085

27/04/2016 XUANMIAO SHI

DAMING

29 M 2016 03086

27/04/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.

MUCOCONTROL

30 M 2016 03087

27/04/2016 POPA IOAN

TRANSAVIA Well Made in
Romania

31 M 2016 03088

27/04/2016 UNIUNEA DE CREAŢIE
INTERPRETATIVĂ A
MUZICIENILOR DIN ROMÂNIA

UCIMR Uniunea de Creaţie
Interpretativă a Muzicienilor din
România

32 M 2016 03089

27/04/2016 S.C. MATEO DESIGN S.R.L.

Pasta Express

33 M 2016 03090

27/04/2016 S.C. MEDIA TRUST BUSINESS
ONLINE S.R.L.

T Încredere Online

34 M 2016 03092

27/04/2016 S.C. RILANDI SOFT S.R.L.

D DAISZLER

35 M 2016 03093

27/04/2016 S.C. BON TON HOTELS S.R.L.

GUTINULUI APARTHOTEL
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(210) M 2016 02959
(151) 27/04/2016
(732) RISE SPEDITION S.R.L., B-dul
Gheorghe Şincai, nr. 14, bl. 11, sc. C,
et. 1, ap. 69, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03070
(151) 27/04/2016
(732) NG GUARD PAZA S.R.L., Str.
Sfânta Vineri nr. 32, tronson 2, bl. A5,
et. 3, ap. 12, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

RISE SPEDITION
(591) Culori revendicate:alb, albastru
NG GUARD PAZA SI PROTECTIE
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;
290112;
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de transport, ambalare şi
depozitare a mărfurilor.

galben,

(531) Clasificare Viena:260106; 270501;
270510; 270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesităţi individuale, servicii de
protecţie şi securitate, agenţii de detectivi,
escortă, pază nocturnă, cercetare privind
persoanele dispărute, pază contra incendiilor,
servicii funebre, de incinerare.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03071
(151) 27/04/2016
(732) AII4ONE ENTERTAINMENT
S.R.L., Bd. Dinicu Golescu nr. 43, bl.
7, sc. 1, ap. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03072
(151) 27/04/2016
(732) CONSTANTIN ELENA BIANCA,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 99A, Jud.
Neamţ, 610213, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA
(740) CHIUARIU ŞI ASOCIAŢII
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., Str.
Sevastopol nr.17C, sc.A, et.5, ap.15,
sector 1 BUCUREŞTI
(540)

AJ JOACADEMIA
(591) Culori revendicate:verde, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270502; 270517; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

OLD SKIPPER for sea lovers
(591) Culori revendicate:bleumarin, alb
(531) Clasificare Viena:180321; 180411;
240112; 270501; 270511;

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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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;
caractere tipografice; forme de tipar.
30 Cafea, ceai, cacao,şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2016 03073
(151) 27/04/2016
(732) VASILACHE ANCA MIOARA,
Calea Moşilor, nr. 268, bl. 12, sc. 1,
ap. 14, sector 2, 020891, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Vasilache & Asociaţii
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03059
(151) 27/04/2016
(732) ZCR MANAGEMENT CAFE, Str.
Nerva Traian nr. 11, bl. M68, sc. 2, et.
4, ap. 50, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

HANDSOME MONK BACK TO
ORIGIN
(591) Culori revendicate:maro, alb
(531) Clasificare Viena:020101; 241515;
241521; 260314; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de
5
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(210) M 2016 03060
(151) 27/04/2016
(732) ZCR MANAGEMENT CAFE, Str.
Nerva Traian nr. 11, bl. M68, sc. 2, et.
4, ap. 50, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03061
(151) 27/04/2016
(732) PÂSLARU
FLORIN-ALEXANDRU-IOAN,
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 60,
judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA
(540)

(540)
BACK TO ORIGINS
(511) Produse şi/sau servicii grupate
pe clase:
16 Hârtie şi carton; 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;
caractere tipografice; forme de tipar.
30 Cafea, ceai, cacao,şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

Festivalul Scrumbiei
(531) Clasificare Viena:030910; 030924;
260207; 270501; 270507; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03062
(151) 27/04/2016
(732) PÂSLARU
FLORIN-ALEXANDRU-IOAN,
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 60,
judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA

(210) M 2016 03063
(151) 27/04/2016
(732) PÂSLARU
FLORIN-ALEXANDRU-IOAN,
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 60,
judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA

(540)

(540)

tvGalaţi

Radio 1

(531) Clasificare Viena:260207; 261325;
261501; 270501; 270502; 270508;

(531) Clasificare Viena:261106; 270501;
270502; 270511; 270711;

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

(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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(210) M 2016 03064
(151) 27/04/2016
(732) ROTARU ANNE - MARIE, Str.
Vasile Lucaciu nr. 106, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03065
(151) 27/04/2016
(732) ASOCIATIA WWF PROGRAMUL
DUNARE CARPATI ROMANIA,
Strada Dumitru Zosimma, nr.38,
sector 1, , Bucureşti ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV
(540)

(540)

Aranjat by Anne My passion, your style

HNV INALTA VALOARE NATURALA
SUSTINE CALITATEA VIETII

(531) Clasificare Viena:110703; 270501;
270502; 270508; 270509; 270513;

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050523; 051301;
260118; 270106; 290103;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;

˜˜˜˜˜˜˜
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mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe; siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; minereuri. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
(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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03066
(151) 27/04/2016
(732) S.C. MAPET GROUP S.R.L., Str.
Bujorului nr. 17, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
AVENTURA PARC
(591) Culori revendicate:verde, maro, bej,
alb, negru, kaki
(531) Clasificare Viena:030503; 030524;
260418; 270501; 270502; 270511;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
9
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sandale esparto, ghete de fotbal, crampoane
pentru ghete de fotbal, pantofi de fotbal,
b l ă n u r i ( î n c ă l ţ ă mi n t e ) , g a b a r d i n ă
(îmbrăcăminte), curele, mănuşi
(îmbrăcăminte), halat, cizme scurte, pălării,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), bentiţe
(îmbrăcăminte), ciorapi de damă, jachete
(îmbrăcăminte), jachete matlasate
(îmbrăcăminte), tricouri (îmbrăcăminte),
rochii bluzate, bluzoane (pulovere), tricotaje
(îmbrăcăminte), ghete dantelate, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
din piele, îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
jambiere, egări (jambiere), egări (pantaloni),
lenjerie de corp, dosuri (piese vestimentare),
uniforme, patrafire, mantilă, mitre (pălării),
mănuşi cu un deget, centuri pentru bani
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de motociclişti,
protecţii pentru urechi (îmbrăcăminte),
cravate, haine de stradă, salopete, paltoane,
pijamale, pantaloni, îmbrăcăminte din hârtie,
hanorace, pelerine, mantale îmblănite,
sarafane, pulovere, pijamale, haine, halate de
baie, sandale, sariuri, sarong, eşarfe, batice,
fulare, şaluri, plătci de cămăşi, cămăşi, cămăşi
cu mânecă scurtă, suporturi pentru umeri,
maiouri, mănuşi de schi, fuste, fuste de tenis,
băşti, măşti de somn, papuci, slipuri (lenjerie
intimă), halat de lucru, şosete, ghete de sport,
tricouri de sport, pantofi de sport, ciorapi,
crampoane pentru ghete de fotbal, jackete
matlasate (îmbrăcăminte), costume, costume
de baie, viziere, bretele, pulovere, costume de
baie, chiloţi (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi, togi, jobene, paltoane,
bretele pentru pantaloni, pantaloni, lenjerie de
corp, lenjerie de corp antiperspirantă,
uniforme, voaluri (îmbrăcăminte), veste,
jachete, îmbrăcăminte rezistentă la apă,
basmale.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor din clasa 25, permiţând clienţilor

(210) M 2016 03067
(151) 27/04/2016
(732) S.C. INTERTEX TRADING S.R.L.,
Comuna Saucesti nr. 698 bis, judeţul
Bacau, , SAT SAUCESTI 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)

NP NINO PACOLI
(531) Clasificare Viena:050317; 270501;
270508; 270522;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate cu capătul lat,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
bandane (fular), halate de baie, sandale de
baie, papuci de baie, curele (îmbrăcăminte),
borsete pentru bani (îmbrăcăminte), berete,
bavete, nu din hârtie, şaluri din pene
(lănţişoare), corsete (lenjerie), carâmburi,
cizme, ghete de sport, brasiere, pantaloni de
călărie, şepci (articole pentru acoperirea
capului), sutane, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, haine, protecţii
pentru guler, gulere (îmbrăcăminte),
combinezoare, (îmbrăcăminte), butoni, chiloţi
(îmbrăcăminte), rochii, halate, pantofi sau
10
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să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin reţea de magazine, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web; servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de
reclame, difuzare de anunţuri publicitare,
publicitate online, organizare de promoţii prin
mijloace audiovizuale; informaţii comerciale;
agenţii de import -export.
39 Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare şi distribuire a produselor din
clasa 25.

(210) M 2016 03083
(151) 27/04/2016
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,
judeţul Alba, ALBA IULIA
ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
540)

Fermele TRANSAVIA
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), roşu (Pantone 485)

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:030719; 240109;
260113; 260305; 260306; 260316;
261112; 270501; 270509; 290112;

(210) M 2016 03074
(151) 27/04/2016
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.
Staicovici nr. 75, Clădirea Forum
2000, Faza I, et. 2, sector 5, 050557,
BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Producţia de emisiuni de televiziune şi
radio.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne proaspată, congelată şi
semi-preparată, preparate din carne, peşte,
păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
ÎN FAŢA TA
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(210) M 2016 03075
(151) 27/04/2016
(732) WELLINGHAM LIMITED, 113
Barksdale Professional Center in the
City of Newark, DE 19711, COUNTY
OF THE NEW CASTLE S.U.A.
DELAWARE
(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(210) M 2016 03068
(151) 27/04/2016
(732) S.C. TITAN COMERT S.R.L.,
B-dul Mihai Viteazul nr. 58, Bl. Corp
B, judeţul Sălaj, , ZALĂU
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)
WALTER BECKERT
TITAN COMERŢ

(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 şelărie.

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:060104; 270507;
270508; 270521; 290104;
(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,
pasta 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).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03076
(151) 27/04/2016
(732) RICARDO MI IMPEX S.R.L.,
Calea Lugojului, nr. 33, Jud. Timiş, ,
GHIRODA ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI
(540)

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 03082
(151) 27/04/2016
(732) S.C. GOLDEN FISH S.R.L., Str.
Statiunii nr. 7, bl. E6, sc. A, ap. 6,
Judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA
(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI
(540)

RMI RICARDO MI
MATERIALIZEAZĂ INOVAŢIA!
(591) Culori revendicate:roşu, gri

SILEN

(531) Clasificare Viena:260418; 270517;
270522; 290113;

(531) Clasificare Viena:241521; 250721;
260304; 260725; 270501; 270502;
270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

13

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 27.04.2016

(210) M 2016 03084
(151) 27/04/2016
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 03085
(151) 27/04/2016
(732) XUANMIAO SHI, cetăţean străin cu
rezidenţă în România, Bucureşti, Şos.
Pantelimon nr. 229, bl. 69, sc. 1, ap.
82, sector 2,
(540)

TRANSAVIA

DAMING

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), roşu (Pantone 485)
(531) Clasificare Viena:260106; 261107;
261110; 270501; 270502;

(531) Clasificare Viena:030719; 240109;
240118; 260305; 260306; 260316;
261112; 270501; 290112;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne proaspată, congelată şi
semi-preparată, preparate din carne, peşte,
păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03077
(151) 27/04/2016
(732) PUSCASU VALENTIN, Str.
Maramureş, nr. 22B, et. 2, ap. 12, Jud.
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(210) M 2016 03086
(151) 27/04/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,
Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

media WONDERFUL
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

MUCOCONTROL

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

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(531) Clasificare Viena:020925; 260114;
270507; 270508; 270511; 270517;
290112;
(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, material
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03078
(151) 27/04/2016
(732) EXTREM GUARD S.R.L., Str.
Poştaşului nr. 4, sc. 3, et. 2, ap. 100,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 03087
(151) 27/04/2016
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(540)

EG EXTREM GUARD Your security, our
priority
TRANSAVIA Well Made in Romania

(591) Culori revendicate:negru (pantone
426C), vişine (pantone 7427C)

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), roşu (Pantone 485)

(531) Clasificare Viena:240115; 270508;
270510; 270517; 290112;

(531) Clasificare Viena:030719; 240109;
240113; 260305; 260306; 260316;
261112; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne proaspată, congelată şi
semi-preparată, preparate din carne, peşte,
păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03069
(151) 27/04/2016
(732) BUNĂTĂŢI DE LA JINARUL
S.R.L., Comuna Jina nr. 1062, judeţul
Sibiu, , SAT JINA 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 03088
(151) 27/04/2016
(732) U N I U N E A D E C R E A Ţ I E
INTERPRETATIVĂ
A
MUZICIENILOR DIN ROMÂNIA,
Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et.
5, cam. 378, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

UCIMR Uniunea de Creaţie
Interpretativă a Muzicienilor din România

BUNATATI DE LA JINARUL

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
alb, gri

(531) Clasificare Viena:190101; 260118;
270501; 270502;

(531) Clasificare Viena:241711; 260207;
260416; 270501; 270517; 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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor
protejate în clasa 29 pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
comercializare cu amănuntul; servicii de
informare a consumatorilor; servicii de comerţ
electronic.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântarire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case

˜˜˜˜˜˜˜
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înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton; 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; caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2016 03089
(151) 27/04/2016
(732) S.C. MATEO DESIGN S.R.L., Str.
Şoimuş nr. 89, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

Pasta Express
(591) Culori revendicate:negru, alb, verde,
roşu
(531) Clasificare Viena:260106; 270501;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03079
(151) 27/04/2016
(732) POPA IOAN, Str. Scărişoara nr. 95,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA
(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI
(540)

(210) M 2016 03090
(151) 27/04/2016
(732) S.C. MEDIA TRUST BUSINESS
ONLINE S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 273, Corp 1, et. 3,
s e c t o r 6 , , B UCUREŞTI
ROMANIA
(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
Bd. Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2,
et. 3, ap. 30, sect.3. BUCURESTI
(540)

T Încredere Online
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485)

(531) Clasificare Viena:260116; 261113;
261325; 270501; 270509; 270512;
270522; 290112;

(531) Clasificare Viena:030719; 240109;
240113; 260305; 260316; 261121;
290101;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Promovarea comercială; promovarea
vânzărilor; servicii de promovare;
promovarea afacerii (publicitate); servicii
de promovare comercială; consultanţă
privind promovarea comercială;
consultanţă privind promovarea vânzărilor;
servicii de promovare şi publicitate; servicii
publicitare şi de promovare; servicii de
promovare a vânzărilor; servicii de
publicitate şi de promovare; promovare de
produse şi servicii pentru terţi; servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi; servicii
de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic; servicii de
consultanţă privind promovarea de vânzări;
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări; promovare, publicitate şi

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne proaspată, congelată şi
semi-preparată, preparate din carne, peşte,
păsări, vânat; extracte din carne, fructe şi
legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare.

˜˜˜˜˜˜˜
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marketing pentru pagini web online;
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web; asistenţă în materie de
management pentru promovarea afacerilor;
publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse; promovarea vânzării
de servicii (în numele terţilor) prin reclame
publicitare; servicii de publicitate şi
promovare, precum şi servicii de consultanţă
aferente; furnizarea de spaţiu pe pagini web
pentru promovare de produse şi servicii;
furnizare de spaţiu pe pagini web pentru
promovarea de produse şi servicii; promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii; promovare de produse şi servicii
ale altor persoane prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare;
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet; publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet; publicitate şi promoţii de vânzări
legate de bunurile şi serviciile furnizate şi
comandate prin intermediul telecomunicaţiilor
sau al serviciilor electronice; servicii de
comenzi online computerizate; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; servicii comerciale online în
cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitaţia are loc pe
internet; consultanţă în marketing; asistenţă în
marketing; marketing de produse; campanii de
marketing; informaţii de marketing;
previzionare de marketing; servicii de
marketing; consultanţă privind marketingul;
consultanţă profesională în marketing; analiză
în domeniul marketingului; servicii de
consultanţă în marketing; întocmire de
rapoarte de marketing; servicii de publicitate

şi marketing; furnizare de informaţii de
marketing; planificare de strategii de
marketing; marketing de baza de date;
servicii de consultanţă privind marketingul;
marketing comercial (în afară de
comercializare); servicii de marketing
privind motoarele de căutare; furnizare de
servicii de consiliere privind marketingul;
servicii de consultanţă în afaceri privind
marketingul; marketing de produse şi
servicii pentru alte persoane; optimizarea
traficului pe site; optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor;
consultanţă cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare; optimizarea
motoarelor de căutare; marketing comercial
(în afară de comercializare); publicitate
prin intermediul reţelelor de telefonie
mobilă.
42 Design de site-uri web; redactare de
site-uri electronice; proiectare de site-uri
web; întreţinere de site-uri web; găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web);
găzduirea site-urilor informatice; creare de
site-uri pe internet; găzduire de site-uri web
pentru terţi; găzduirea unui site web online
pentru crearea şi găzduirea de micro site-uri
web pentru afaceri; creare şi design de
site-uri web pentru terţi; proiectare şi
întreţinere de site-uri informatice pentru
terţi; proiectare şi întreţinere de site-uri
web pentru terţi; programare de software
pentru dezvoltare de site-uri web; închiriere
de software pentru dezvoltare de site-uri
web; consultanţă privind crearea şi
proiectarea de site-uri web; proiectare şi
design grafic pentru crearea site-urilor web;
creare şi întreţinere de site-uri (pagini web)
pentru terţi; proiectare şi dezvoltare de
pagini principale şi site-uri web; creare,
proiectare, dezvoltare şi întreţinere de
site-uri web pentru terţi; creare, întreţinere
şi găzduire de site-uri web pentru alte
20
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persoane; proiectare şi actualizare de pagini
principale şi de site-uri web; proiectare şi
dezvoltare de software pentru dezvoltare de
site-uri web; proiectare şi realizare de pagini
principale şi de site-uri web; găzduire şi
închiriere de spaţiu de memorie pentru site-uri
web; găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale şi
videoclipuri; servicii de administrare de
site-uri web şi hosting online pentru terţi;
asigurarea utilizării temporare de aplicaţii
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web; consultanţă privind crearea şi proiectarea
de site-uri web pentru comerţ electronic;
planificare, creare, dezvoltare şi întreţinere de
site-uri web online pentru terţi; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-uri
web; furnizare de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site.
45 Mediere; servicii de mediere; servicii de
mediere juridică; servicii de soluţionare
alternativă a litigiilor; servicii de soluţionare a
litigiilor; servicii de soluţionare alternativa a
litigiilor (servicii juridice).

(210) M 2016 03092
(151) 27/04/2016
(732) S.C. RILANDI SOFT S.R.L., Str.
Principală nr. 303, Judeţul Cluj, ,
CALATELE ROMANIA
(540)

D DAISZLER
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;
270501; 270517;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Grafică şi producţie publicitară; servicii
de copiere.
40 Tipărire, finisare documente.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 03093
(151) 27/04/2016
(732) S.C. BON TON HOTELS S.R.L.,
Str. Neagra nr. 9, judeţul Cluj, 400009,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA
(540)

(210) M 2016 03080
(151) 27/04/2016
(732) NESCO CONCEPT S.R.L., Str.
Pescari, nr. 43, Jud. Ilfov, GRUIU
ROMANIA
(540)

GUTINULUI APARTHOTEL
urbangang
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
albastru închis, galben, verde

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

(531) Clasificare Viena:010104; 241725;
260409; 270501; 270502; 270511;
290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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îmbrăcăminte sport şi pentru timpul liber,
şepci, mănuşi; ghete de fotbal cu
crampoane; echipamente (îmbrăcăminte,
încălţăminte) de fotbal ca replici ale celor
purtate de jucătorii echipei; veste pentru
fotbal; tenişi, şosete, jambiere, ghete,
pantaloni şi tricouri de fotbal;
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, baticuri
de purtat la gât, bandane, bentiţe, egări,
pelerine.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
de sport; jocuri electronice şi jocuri video
(jucării); mese pentru fotbal de masă,
imitaţii în miniatură de echipamente de
fotbal, genunchiere pentru fotbal, mingi de
fotbal, porţi de fotbal, mănuşi de fotbal
(articole de sport), decoraţiuni şi ornamente
pentru pomul de Crăciun, protecţii pentru
picioare adaptate pentru practicarea de
sporturi.
35 Promovarea evenimentelor de fotbal
profesionist, producţie de clipuri publicitare
asociate cu fotbalul profesionist;
promovarea evenimentelor sportive în
fotbal profesionist, şi anume sub formă de
planificare şi realizare de măsuri publicitare
şi realizare de măsuri de sponsorizare;
publicitate, inclusiv promoţii de vânzare
pentru produse şi servicii ale altor persoane
prin acorduri de sponsorizare şi licenţiere
în legatură cu evenimente sportive;
furnizarea de servicii de consultanţă privind
administrarea personalului pentru echipe
sportive; regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru suporteri sub formă de
filme DVD, CD-uri, jocuri pentru
calculatoare (programe), jocuri de
divertisment (software) pentru utilizarea cu
display-uri externe sau monitoare, jocuri
video pentru utilizarea cu aparatele de
televizor, ochelari de soare, parasolare,
etuiuri şi genţi adaptate pentru acestea,
căşti pentru sport, caschete de protecţie

(210) M 2016 03081
(151) 27/04/2016
(732) F O T B A L C L U B S T E AUA
BUCUREŞTI S.A., Şos.
Bucureşti-Târgovişte nr. 217, judeţul
Ilfov, , MOGOŞOAIA ROMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

FOTBAL CLUB STEAUA
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
(531) Clasificare Viena:010125; 241322;
241324; 260113; 260116; 260121;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Rechizite de birou, papetărie, articole de
birotică, instrumente de scris şi desenat; truse,
penare şi mape pentru scris; abţibilduri,
suporturi de pahare din hârtie (discuri), hârtie
pentru scrisori, steaguri din hârtie, fanioane
din hârtie, pliante, figurine din hârtie
creponată, cartonaşe, cromolitografii, carduri
cadou din hârtie, felicitări, albume, fotografii,
afişe, cărţi poştale, portrete, panouri
publicitare din hârtie şi carton, calendare;
publicaţii tipărite, cărţi, periodice, ziare şi
reviste toate acestea având legatură cu fotbalul
profesionist.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului,
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pentru ciclişti, tetine, biberoane, metale
preţioase şi aliajele lor, bijuterii, pietre
preţioase, ceasuri de mână şi instrumente de
ceasornicărie, ştrasuri, broşe, ornamente din
metale preţioase pentru pălării, agrafe de
cravată şi ace pentru paruri, butoni de manşeta,
medalii, inele de chei cu ornamente sau
embleme, insigne, cupe din metale preţioase
(trofee), hârtie, carton, produse de imprimerie,
fotografii, produse din hârtie (mape de scris şi
articole de birou), pastă şi lipici pentru
papetărie şi de uz menajer, articole de birou
(cu excepţia mobilelor), materiale didactice şi
materiale pentru predare (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalat,
calendare, abţibilduri, decalcomanii, suporturi
pentru pahare, şerveţele de masă din hârtie,
piele şi imitaţii de piele, valize şi saci de voiaj,
rucsacuri, cufere, pungi, pungi pentru toaletă,
portmonee, umbrele, parasolare şi bastoane
pentru drumeţii, unelte şi recipienţi pentru uz
casnic şi bucătărie, articole din sticlă, porţelan
şi ceramică, căni şi sticle, sticle izolante,
periuţe de dinţi, pungi pentru toaletă (cu
conţinut), ţesături şi produse textile,
aşternuturi de pat şi cuverturi de masă,
steaguri, fanioane, îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, insigne
pentru decorare, nasturi, jocuri şi jucării,
articole de gimnastică şi articole sport,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, articole pentru fumători, chibrituri
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare; managementul
afacerilor sportivilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive, organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului profesionist; organizare de
evenimente, partide şi competiţii de fotbal
profesionist; pronosport pentru fotbal;
cantonamente de fotbal; producţie de filme

legate de fotbal; cursuri de fotbal; producţie
şi montaj de reportaje, filme, documentare
şi programe de televiziune şi radio asociate
cu fotbalul profesionist; organizare de
evenimente fotbalistice; organizarea şi
conducerea de congrese, de seminarii, de
conferinţe; simpozioane, ateliere de
formare; orientare profesională (consiliere
educativă sau de instruire); consiliere
(învăţământ); pregătire profesională
(practică) (demonstraţie); organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
publicare de texte, altele decât cele
publicitare; publicaţii on-line; servicii de
jocuri online (de pe o reţea informatică);
rezervare de locuri pentru evenimente
sportive; publicarea şi editarea de produse
de imprimerie, şi în format electronic
(nedescarcabil), şi pe internet; organizare şi
găzduire de ceremonii de decernare de
premii; organizare şi coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor; servicii
ale unui club sportiv de fotbal profesionist;
producţie şi închiriere de filme, înregistrări
video şi DVD-uri cu privire la aspecte
asociate cu fotbalul profesionist; producţie
de evenimente sportive pentru filme;
servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente sportive; organizare de
rezervări de bilete pentru evenimente
sportive şi alte evenimente de divertisment;
rezervare, prestată şi prin Internet, on-line,
prin intermediul televiziunii şi radioului, de
locaţii, bilete de intrare şi acces, inclusiv
sub formă de bilete şi acces electronic şi
sub formă de carduri magnetice, toate
acestea pentru evenimente sportive;
exploatarea instalaţiilor sportive; coaching
şi training sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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ERATA

Referitor la depozitul M 2016/02907 inregistrat în data de 21/04/2016, publicat
în data de 28/04/2016, solicitantul cererii de marca este: SC ZULMIRE SRL, Str.
GrozeÕti nr. 5, ConstanÛa, judeÛul ConstanÛa .

ERATA

La depozitul M 2016/02894 publicat în data de 27.04.2016, a fost trecut eronat
data de depozit, data corcta este 21.04.2016.

ERATĂ

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M2016/02961, înregistrată în data de 22.04.2016 şi publicată
în data de 29.04.2016, deoarece taxa de publicare şi
înregistrare nu a intrat în contul OSIM.

ERATĂ
Referitor la depozitul M 2016 02862 publicat în data de 27.04.2016.
Dintr-o eroare de dactilografiere a cererii de înregistrare denumirea
mărcii a fost scrisă greşit BioSen, corect este BioSem.

