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Cereri M|rci publicate în data de 05/07/2016
(în ordinea num|rului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 04526

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
28/06/2016 ALTUNCI AHMED DAVID

EUROGAZ

2 M 2016 04527

28/06/2016 ALTUNCI AHMED DAVID

RITM

3 M 2016 04528

28/06/2016 ALTUNCI AHMED DAVID

EURO WICK

4 M 2016 04529

28/06/2016 ALTUNCI AHMED DAVID

ZAZA

5 M 2016 04530

28/06/2016 S.C. GINGER DRINK S.R.L.

GINGER ENERGY
KOFFEIN+VITAMIN

6 M 2016 04531

28/06/2016 ASOCIATIA BUCHAREST
RUNNING CLUB

BUCHAREST MARATHON BUCHAREST RUNNING CLUB
PREMIER EVENTS

7 M 2016 04532

28/06/2016 ASOCIATIA BUCHAREST
RUNNING CLUB

BUCHAREST HALF MARATHON
- BUCHAREST RUNNING CLUB
PREMIER EVENTS

8 M 2016 04533

28/06/2016 ASOCIATIA BUCHAREST
RUNNING CLUB

BUCHAREST 10 K & FAMILY
RUN - BUCHAREST RUNNING
CLUB PREMIER EVENTS

9 M 2016 04534

28/06/2016 ASOCIATIA BUCHAREST
RUNNING CLUB

BUCHAREST CHARITY
BUSINESS RUN - BUCHAREST
RUNNING CLUB PREMIER
EVENTS

10 M 2016 04535

28/06/2016 ASOCIATIA BUCHAREST
RUNNING CLUB

VOLUNTAR IN SPORT - O
PLATFORMA BUCHAREST
RUNNING CLUB

11 M 2016 04536

28/06/2016 B{NUÚ{ MARIUS
ST{NCIOIU GEORGE-MARIUS

PLAIURI MIORITICE

12 M 2016 04537

28/06/2016 S.C. BIRO-MEDIA TRADING
S.R.L.

DPAP DEPARTMENT OF
PROCUREMENT &
ACQUISITION PLATFORM

13 M 2016 04538

28/06/2016 SUSNOSCHI-TIFREA
ALEXANDRU

SALA JOCURI FABULOUS SC
LAS VEGAS GAMES & FUN
S.R.L.
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Denumire
Marc|
(540)
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
14 M 2016 04539

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
28/06/2016 S.C. BRAVO EXPERT
DISTRIBUTION S.R.L.

Denumire
Marc|
(540)
BRAVO

15 M 2016 04540

28/06/2016 S.C. KIT METAL S.R.L.

KIT METAL

16 M 2016 04541

28/06/2016 S.C. CENTRUL PENTRU
SERVICII DE
RADIOCOMUNICATII S.R.L.

KARDINAL

17 M 2016 04544

28/06/2016 S.C. MARUGUARD S.R.L.

MARU GUARD PAZA SI
PROTECTIE

18 M 2016 04545

28/06/2016 S.C. MEDICA M3 COMEXIM
S.R.L.

MEDICA M3

19 M 2016 04546

28/06/2016 S.C. REVIVA IMPORT EXPORT
S.R.L.

HAPPY SNACKY

20 M 2016 04547

28/06/2016 CREMERIA BEAUTY S.R.L.

C

21 M 2016 04548

28/06/2016 S.C. ACORN PERFECT GROUP
S.R.L.

GOLDWIN

22 M 2016 04549

28/06/2016 CRISTIAN RADU GEORGE

WeltFINANZ FinanÛare garantat|
oric|rui venit

23 M 2016 04550

28/06/2016 NEO SOL S.R.L.

TECH DISTRICT

24 M 2016 04551

28/06/2016 MIHALI CRISTIAN

Cristi Trans.ro

25 M 2016 04552

28/06/2016 FundaÛia Principesa Margareta a
României

FundaÛia Principesa Margareta a
României

26 M 2016 04553

28/06/2016 FundaÛia Principesa Margareta a
României

FundaÛia Principesa Margareta a
României

27 M 2016 04554

28/06/2016 FundaÛia Principesa Margareta a
României

Generatii

28 M 2016 04555

28/06/2016 FundaÛia Principesa Margareta a
României

Tinere talente

29 M 2016 04556

28/06/2016 FundaÛia Principesa Margareta a
României

Telefonul vârstnicului
0800460001

30 M 2016 04557

28/06/2016 FundaÛia Principesa Margareta a
României

TELEFONUL VARSTNICULUI
0800460001

31 M 2016 04558

28/06/2016 CANDIASOIL

candiasoil
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
32 M 2016 04559

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
28/06/2016 MUSNECI ROBERTO

Denumire
Marc|
(540)
Caledonian Society of Romania

33 M 2016 04560

28/06/2016 S.C. INTELTIPO S.R.L.

INTELTIPO

34 M 2016 04561

28/06/2016 EVERTOGETHER S.R.L.

Pep&Pepper

35 M 2016 04562

28/06/2016 SÂRBU CORNELIU-MIHAI

STARNET

36 M 2016 04563

28/06/2016 SÂRBU CORNELIU-MIHAI

INTEGRATING SMARTER
SYSTEMS

37 M 2016 04564

28/06/2016 BOLTASU MARIUS CATALIN

JINXY VON D'ERS

38 M 2016 04565

28/06/2016 NISTOR GABRIEL

Fotbal a la Cluj
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clasă conform Clasificării de la Nisa).
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; minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic
(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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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).
40 Prelucrarea materialelor (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

(210) M 2016 04540
(151) 28/06/2016
(732) S.C. KIT METAL S.R.L., Str.
Mircea Cel Bătrân nr. 119, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI 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)

KIT METAL
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:270510; 270512;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
4
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întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 04544
(151) 28/06/2016
(732) S.C. MARUGUARD S.R.L., Str.
Salcâmului nr. 30, Jud. Cluj, 400377,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04541
(151) 28/06/2016
(732) S.C. CENTRUL PENTRU
S E R V I C I I
D E
RADIOCOMUNICATII S.R.L., Bd.
Poligrafiei Nr. 3A, Et. 1, Sector 1, ,
Bucureşti ROMANIA

(540)

(540)

MARU GUARD PAZA SI PROTECTIE
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru, roşu, maro

KARDINAL
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena:010104; 240103;
240115; 270501; 270511; 290115;

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
290104;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
38 Servicii de dispecerat.
39 Servicii de transport; ambalare; depozitare;
distribuţie în domeniul pazei şi protecţiei de
bunuri şi valori, cum ar fi: transport securizat,
transportul persoanelor cărora li se oferă
protecţie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; scoală agenţi.
45 Servicii personale şi sociale destinate a
satisface necesităţile individuale; servicii de

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

˜˜˜˜˜˜˜
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de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
proprii sau conexe); administrarea comercială
a licenţelor pentru produse medicale de import
destinate uzului stomatologic, oftalmologie şi
fertilizării în vitro, informaţii şi consiliere
comercială de specialitate pentru consumatori,
activităţi de import-export cu produse,
echipamente şi consumabile medicale
destinate uzului stomatologic, oftalmologie şi
fertilizării în vitro.

protecţie şi securitate, agenţii de detectivi,
escortă, pază nocturnă şi de zi, cercetare
privind persoanele dispărute, pază contra
incendiilor, servicii funerare, de incinerare,
paz obiectivelor, paza persoanelor, paza
bunurilor şi valorilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04545
(151) 28/06/2016
(732) S.C. MEDICA M3 COMEXIM
S.R.L., Str. Milcov nr. 14, Jud. Cluj,
400698, CLUJ NAPOCA ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04546
(151) 28/06/2016
(732) S.C. REVIVA IMPORT EXPORT
S.R.L., Str. Libertăţii nr. 37, jud. Cluj,
407035, APAHIDA ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

MEDICA M3

(540)

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

HAPPY SNACKY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Produse alimentare bazate pe fructe şi soia
inclusiv produse din aceasta; soia uscată;
fructe şi legume uscate şi gătite; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; snackuri (uscături)
bazate pe soia şi fructe.
30 Preparate din cereale, produse de patiserie
şi cofetărie.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Regruparea în beneficiul terţilor a unor
produse, echipamente şi consumabile
medicale, destinate uzului stomatologic,
oftalmologie şi fertilizării în vitro în unităţile
medicale (spitale, clinici, cabinete,
laboratoare)(cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin orice
mijloace de vânzare (prin magazine
specializate en gros şi en detail, prin cataloage

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04547
(151) 28/06/2016
(732) CREMERIA BEAUTY S.R.L., Şos.
Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 1, et. 9,
ap. 39, cam.2, sector 2, 021605,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(210) M 2016 04548
(151) 28/06/2016
(732) S.C. ACORN PERFECT GROUP
S.R.L., Str. Frigului, nr. 20, parter,
camera nr. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

(540)

GOLDWIN
(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb

C
(531) Clasificare Viena:050320; 270504;
270508; 270512; 270521;

(531) Clasificare Viena:010306; 010316;
270501; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.

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

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04549
(151) 28/06/2016
(732) CRISTIAN RADU GEORGE, Str.
Virgil Madgearu nr. 11, et. 3, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04550
(151) 28/06/2016
(732) NEO SOL S.R.L., Str. Balogh Istovan
nr. 17, Jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA

(540)

(540)
TECH DISTRICT

WeltFINANZ Finanţare garantată
oricărui venit
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

(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).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
vehiculelor (cu excepţia transporturilor lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import
(cumpărare de vehicule).
36 Servicii de leasing cu autovehicule
(servicii ale instituţiilor de credit, finanţare).
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi; servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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publicare de cărţi educative; publicare de cărţi
şi reviste; publicare de documente în materie
de pregătire profesională, ştiinţă şi probleme
sociale; publicare de ghiduri pentru
învăţământ şi instruire; publicare de materiale
educative; publicare de manuale scolare şi
instructive; activităţi de divertisment, sportive
şi culturale; ateliere recreative; ateliere
organizate în scopuri culturale; audiţie pentru
concursuri televizate de talente; furnizare de
activităţi culturale; organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri; organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative; organizare de concursuri muzicale;
organizare de evenimente, spectacole şi
festivaluri în scopuri culturale; tabere de vară
(cu excepţia cazării); furnizare de pregătire,
educaţie şi îndrumare.

(210) M 2016 04553
(151) 28/06/2016
(732) Fundaţia Principesa Margareta a
României, Calea Plevnei nr. 98, 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)
Fundaţia Principesa Margareta a
României
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Servicii financiare; servicii de asigurare;
servicii de strângere de fonduri caritabile;
tutelare; organizare de finanţări pentru
proiecte umanitare; colectarea de fonduri şi
sponsorizare; servicii de consiliere
(financiare); servicii de depozit; servicii de
consultanţă financiară; servicii de executor în
domeniul financiar; informare, consiliere şi
servicii de consultanţă cu privire la toate
serviciile mentionate anterior; consiliere
privind plata pensiile.
41 Servicii de educaţie şi divertisment;
informaţii educaţionale şi de divertisment
furnizate on-line; organizarea şi găzduirea de
evenimente de divertisment; organizarea de
conferinţe, seminarii, congrese; furnizarea de
publicaţii electronice; servicii de editare
electronică; găzduirea da competiţii şi
concursuri; furnizarea de facilitaţi muzeale şi
servicii muzeale; producţia de programe de
radio şi de televiziune; servicii de producţie de
film; furnizare de muzică şi jocuri; informare,
consiliere şi servicii de consultanţă pentru
toate serviciile menţionate anterior; publicare
de cărţi instructive; publicare de broşuri;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04554
(151) 28/06/2016
(732) Fundaţia Principesa Margareta a
României, Calea Plevnei nr. 98, 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)
Generatii
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de educaţie şi divertisment;
informaţii educaţionale şi de divertisment
furnizate on-line; organizarea şi găzduirea de
evenimente de divertisment; organizarea de
conferinţe, seminarii, congrese; furnizarea de
9
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publicaţii electronice; servicii de editare
electronică; găzduirea da competiţii şi
concursuri; furnizarea de facilitaţi muzeale şi
servicii muzeale; producţia de programe de
radio şi de televiziune; servicii de producţie de
film; furnizare de muzică şi jocuri; informare,
consiliere şi servicii de consultanţă pentru
toate serviciile menţionate anterior; publicare
de cărţi instructive; publicare de broşuri;
publicare de cărţi educative; publicare de cărţi
şi reviste; publicare de documente în materie
de pregătire profesională, ştiinţă şi probleme
sociale; publicare de ghiduri pentru
învăţământ şi instruire; publicare de materiale
educative; publicare de manuale scolare şi
instructive; activităţi de divertisment, sportive
şi culturale; ateliere recreative; ateliere
organizate în scopuri culturale; audiţie pentru
concursuri televizate de talente; furnizare de
activităţi culturale; organizare de conferinţe,
expoziţii şi concursuri; organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative; organizare de concursuri muzicale;
organizare de evenimente, spectacole şi
festivaluri în scopuri culturale; tabere de vară
(cu excepţia cazării); furnizare de pregătire,
educaţie şi îndrumare.
43 Furnizare de unităţi specializate de
asistenţă socială (servicii de găzduire
temporară)
44 Consiliere medicală; consiliere
farmaceutică; consiliere cu privire la asistenţă
socială a persoanelor în vârstă; consiliere
referitoare la necesităţile medicale ale
persoanelor în vârstă; servicii de asistenţă
medicală pentru persoanele în vârstă.

(210) M 2016 04555
(151) 28/06/2016
(732) Fundaţia Principesa Margareta a
României, Calea Plevnei nr. 98, 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)
Tinere talente

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Servicii de educaţie şi divertisment;
informaţii educaţionale şi de divertisment
furnizate on-line; organizarea şi găzduirea de
evenimente de divertisment; organizarea de
conferinţe, seminarii, congrese; furnizarea de
publicaţii electronice; servicii de editare
electronică; găzduirea da competiţii şi
concursuri; furnizarea de facilitaţi muzeale şi
servicii muzeale; producţia de programe de
radio şi de televiziune; servicii de producţie de
film; furnizare de muzică şi jocuri; informare,
consiliere şi servicii de consultanţă pentru
toate serviciile menţionate anterior; publicare
de cărţi instructive; publicare de broşuri;
publicare de cărţi educative; publicare de cărţi
şi reviste; publicare de documente în materie
de pregătire profesională, ştiinţă şi probleme
sociale; publicare de ghiduri pentru
învăţământ şi instruire; publicare de materiale
educative; publicare de manuale scolare şi
instructive; activităţi de divertisment, sportive
şi culturale; ateliere recreative; ateliere
organizate în scopuri culturale; audiţie pentru
concursuri televizate de talente; furnizare de
activităţi culturale; organizare de conferinţe,

˜˜˜˜˜˜˜
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expoziţii şi concursuri; organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative; organizare de concursuri muzicale;
organizare de evenimente, spectacole şi
festivaluri în scopuri culturale; tabere de vară
(cu excepţia cazării); furnizare de pregătire,
educaţie şi îndrumare.

(210) M 2016 04551
(151) 28/06/2016
(732) MIHALI CRISTIAN, Aleea Borsec
nr. 3, bl. 602B, sc. a, ap. 11, Jud.
Arad, 310298, ARAD ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04556
(151) 28/06/2016
(732) Fundaţia Principesa Margareta a
României, Calea Plevnei nr. 98, 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

Cristi Trans.ro
(591) Culori revendicate:rolu, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

(540)
Telefonul vârstnicului 0800460001

˜˜˜˜˜˜˜
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Furnizare de unităţi specializate de
asistenţă socială (servicii de găzduire
temporară)
44 Consiliere medicală; consiliere
farmaceutică; consiliere cu privire la asistenţă
socială a persoanelor în vârstă; consiliere
referitoare la necesităţile medicale ale
persoanelor în vârstă; servicii de asistenţă
medicală pentru persoanele în vârstă.

˜˜˜˜˜˜˜
11
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concursuri; furnizarea de facilitati muzeale şi
servicii muzeale; producţia de programe de
radio şi de televiziune; servicii de producţie de
film; furnizare de muzică şi jocuri; informare,
consiliere şi servicii de consultanţă pentru
toate serviciile menţionate anterior; publicare
de cărţi instructive; publicare nu de broşuri;
publicare de cărţi educative; publicare de cărţi
şi reviste; publicare de documente în materie
de pregatire profesională, ştiinţă şi probleme
sociale; publicare de ghiduri pentru
învăţământ şi instruire; publicare de materiale
educative; publicare de manuale şcolare şi
instructive; activităţi de divertisment, sportive
şi culturale; ateliere recreative; ateliere
organizate în scopuri culturale; audiţie pentru
concursuri televizate de talente; furnizare de
activităţi culturale; organizare de conferinte,
expoziţii şi concursuri; organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative; organizare de concursuri muzicale;
organizare de evenimente, spectacole şi
festivaluri în scopuri culturale; tabere de vară
(cu excepţia cazării); furnizare de pregătire,
educaţie şi îndrumare.

(210) M 2016 04552
(151) 28/06/2016
(732) Fundaţia Principesa Margareta a
României, Calea Plevnei nr. 98, 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)

Fundaţia Principesa Margareta a
României
(531) Clasificare Viena:020712; 020723;
240901; 240920; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Servicii financiare; servicii de asigurare;
servicii de strângere de fonduri caritabile;
tutelare; organizare de finanţări pentru
proiecte umanitare; colectarea de fonduri şi
sponsorizare; servicii de consiliere financiară;
servicii de depozit; servicii de consultanţă
financiara; servicii de executor în domenil
financiar; informare, consiliere şi servicii de
consultanţă cu privire la toate serviciile
mentionate anterior; consiliere privind plata
pensiile.
41 Servicii de educaţie şi divertisment;
informaţii educationale şi de divertisment
furnizate on-line; organizarea şi găzduirea de
evenimente de divertisment; organizarea de
conferinte, seminarii, congrese; furnizarea de
publicaţii electronice; servicii de editare
electronică; găzduirea de competiţii şi

˜˜˜˜˜˜˜

â
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(210) M 2016 04558
(151) 28/06/2016
(732) CANDIASOIL, Badouva 22, Crete
Greece, 71307, HERAKLION
GRECIA

(210) M 2016 04527
(151) 28/06/2016
(732) ALTUNCI AHMED DAVID,
Rezidenţă în Romania, Şos. Mihai
Bravu nr. 219, sector 2, Bucureşti, ,
BUCUREŞTI SUEDIA B
(540)

(540)
candiasoil

RITM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

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

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 04526
(151) 28/06/2016
(732) ALTUNCI AHMED DAVID,
Rezidenţă în Romania, Şos. Mihai
Bravu nr. 219, sector 2, Bucureşti, ,
BUCUREŞTI SUEDIA B

(210) M 2016 04528
(151) 28/06/2016
(732) ALTUNCI AHMED DAVID,
Rezidenţă în Romania, Şos. Mihai
Bravu nr. 219, sector 2, Bucureşti, ,
BUCUREŞTI SUEDIA B

(540)

(540)
EUROGAZ

EURO WICK

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Gaz de brichetă (pentru fumători).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04529
(151) 28/06/2016
(732) ALTUNCI AHMED DAVID,
Rezidenţă în Romania, Şos. Mihai
Bravu nr. 219, sector 2, Bucureşti, ,
BUCUREŞTI SUEDIA B

(210) M 2016 04530
(151) 28/06/2016
(732) S.C. GINGER DRINK S.R.L., Calea
Borşului nr. 36, jud. Bihor, ,
ORADEA 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)
ZAZA

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
GINGER ENERGY
KOFFEIN+VITAMIN

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270524; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04531
(151) 28/06/2016
(732) A S O C I A T I A B U C H A R E S T
RUNNING CLUB, Str. Atena nr. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04532
(151) 28/06/2016
(732) A S O C I A T I A B U C H A R E S T
RUNNING CLUB, Str. Atena nr. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

BUCHAREST MARATHON BUCHAREST RUNNING CLUB
PREMIER EVENTS

BUCHAREST HALF MARATHON BUCHAREST RUNNING CLUB
PREMIER EVENTS

(591) Culori revendicate:negru, galben

(591) Culori revendicate:albastru

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

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290104;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Activităţi sportive.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04533
(151) 28/06/2016
(732) A S O C I A T I A B U C H A R E S T
RUNNING CLUB, Str. Atena nr. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04534
(151) 28/06/2016
(732) A S O C I A T I A B U C H A R E S T
RUNNING CLUB, Str. Atena nr. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)

BUCHAREST 10 K & FAMILY RUN BUCHAREST RUNNING CLUB
PREMIER EVENTS

BUCHAREST CHARITY BUSINESS
RUN - BUCHAREST RUNNING CLUB
PREMIER EVENTS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270511; 270711; 290112;

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Activităţi sportive.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04535
(151) 28/06/2016
(732) A S O C I A T I A B U C H A R E S T
RUNNING CLUB, Str. Atena nr. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(210) M 2016 04536
(151) 28/06/2016
(732) BĂNUŢĂ MARIUS, Str. Nicolae
Filimon nr. 30, bl. 17, sc. 1, et. 6, ap.
40, sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(732) STĂNCIOIU GEORGE-MARIUS,
Str. D, nr. 6, jud. Constanţa, , OVIDIU
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

VOLUNTAR IN SPORT - O
PLATFORMA BUCHAREST RUNNING
CLUB

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, negru, alb, roşu
(531) Clasificare Viena:020108; 020914;
260118; 260201; 270501; 290115;
PLAIURI MIORITICE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Activităţi sportive.

(591) Culori revendicate:roşu,
negru, maro

albastru,

(531) Clasificare Viena:060102; 090109;
200501; 240307; 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,
17
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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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor din clasele 29, 30, şi
32 pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping;
servicii de comerţ electronic şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare.

(210) M 2016 04537
(151) 28/06/2016
(732) S.C. BIRO-MEDIA TRADING
S.R.L., Bdul. Timişoara nr. 84, parter,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

DPAP DEPARTMENT OF
PROCUREMENT & ACQUISITION
PLATFORM

˜˜˜˜˜˜˜
(591) Culori revendicate:galben, roz, gri
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;
270522; 290113;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
18
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la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (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 deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă deservicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă
deservicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distributie a apei şi
instalaţii sanitare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; 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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de

˜˜˜˜˜˜˜

19

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de 28/06/2016

(210) M 2016 04538
(151) 28/06/2016
(732) S U S N O S C H I - T I F R E A
ALEXANDRU, Str. Exerciţiu nr. 99,
bl. PD6, sc. D, ap. 3, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI 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

(210) M 2016 04539
(151) 28/06/2016
(732) S . C .
BRAVO
EXPERT
DISTRIBUTION S.R.L., Bd.
Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 2,
ap. 120, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

(540)

SALA JOCURI FABULOUS SC LAS
VEGAS GAMES & FUN S.R.L.
(591) Culori revendicate:albastru,
galben

roşu,
BRAVO

(531) Clasificare Viena:250110; 260116;
260118; 260406; 260418; 270501;
290113;

(591) Culori revendicate:galben, roşu
(531) Clasificare Viena:200501; 270502;
290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Divertisment; jocuri de noroc.

(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.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această

˜˜˜˜˜˜˜
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clasă conform clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (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; toate acestea în
legătură cu produsele din clasele 29, 30, 32.

(210) M 2016 04557
(151) 28/06/2016
(732) Fundaţia Principesa Margareta a
României, Calea Plevnei nr. 98, 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)

TELEFONUL VARSTNICULUI
0800460001

˜˜˜˜˜˜˜

(531) Clasificare Viena:020901; 160111;
270508; 270524; 270724;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Furnizare de unităţi specializate de
asistenţă socială (servicii de găzduire
temporară)
44 Consiliere medicală; consiliere
farmaceutică; consiliere cu privire la asistenţă
socială a persoanelor în vârstă; consiliere
referitoare la necesităţile medicale ale
persoanelor în vârstă; servicii de asistenţă
medicală pentru persoanele în vârstă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04559
(151) 28/06/2016
(732) MUSNECI ROBERTO, Str. Petre S.
Aurelian nr. 66, Vila 7P, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 04560
(151) 28/06/2016
(732) S.C. INTELTIPO S.R.L., Str.
Dorului nr. 20, ap. V/II, judeţul Sibiu,
550352, SB ROMANIA
(540)

(540)
INTELTIPO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; pensule; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalat; caractere tipografice;
clişee.
˜˜˜˜˜˜˜

Caledonian Society of Romania
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:050512; 050520;
240110; 240113; 270501; 290104;

(210) M 2016 04561
(151) 28/06/2016
(732) EVERTOGETHER S.R.L., Str.
Bihorului nr. 10, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA
(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

Pep&Pepper
(591) Culori revendicate:alb, galben
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;
270504; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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semnalizare, avertizare, alertare şi stingere a
incendiilor; echipamente audio-video precum
monitoare, displayuri, boxe, căşti,
videoproiectoare; echipamente
videoconferinţă; programe şi aplicaţii software
pentru computere şi servere; software şi
aplicaţii de management şi vizualizare
înregistrări video; software şi aplicaţii de
securitare; aplicaţii de control acces şi pontaj.
35 Publicitate, promovare, comerţ, prin orice
mijloace şi surse, a produselor şi serviciilor
din clasele 9, 37, 42 şi 45.
37 Instalare, punere în funcţiune, întreţinere şi
reparaţii: reţele voce date, reţele de
calculatoare, reţele wireiess, sisteme de
securitate fizică, sisteme de supraveghere
video, dispecerate monitorizare video, sisteme
de securitate destinate utilizării în mediu
exploziv , sisteme de securitate perimetrală,
sisteme de control acces, sisteme audio-video,
sisteme de antiefracţie, sisteme de detectare,
semnalizare, avertizare, alertare şi stingere a
incendiilor, sisteme de management al
situaţiilor de pericol, infrastructură echipare şi
amenajare data centere.
42 Proiectare, analiză, consultanţă pentru:
reţele voce date, reţele de calculatoare, reţele
wireiess, sisteme de securitate fizică, sisteme
de supraveghere video, dispecerate
monitorizate video, sisteme de securitate
destinate utilizării în mediu exploziv , sisteme
de securitate perimetrală, sisteme de control
acces, sisteme audio-video, sisteme de
antiefracţie, sisteme de detectare, semnalizare,
avertizare, alertare şi stingere a incendiilor,
sisteme de management al situaţiilor de
pericol, infrastructură pentru echipare şi
amenajare data centere; proiectare şi
dezvoltare aplicaţii software.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; consultanţa şi analiză
pentru evaluări de risc la securitatea fizică;

(210) M 2016 04562
(151) 28/06/2016
(732) SÂRBU CORNELIU-MIHAI, Str.
Papiu Ilarian nr. 18, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)

STARNET
(591) Culori revendicate:orange, negru
(531) Clasificare Viena:020917; 270501;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Computere, laptopuri, servere; echipamente
pentru stocarea datelor; echipamente de
securitate cibernetică; rack-uri şi cabinete
(accesorii IT); periferice IT; echipamente de
reţelistică precum routere, switchuri, firewall;
echipamente şi emiţătoare wireiess;
echipamente de gestionare a energiei electrice
c e i n c l u d : s u r s e d e a l i me n t a r e
neîntreruptibilă(UPS), dispozitive de protecţie
la supratensiuni, dispozitive pentru distribuţia
energiei electrice (PDU); cabluri UTP, cabluri
coaxiale, cabluri electrice, cabluri de fibră
optică; prize date, prize electrice şi
echipamente: pasive de reţea; echipamente şi
sisteme de antiefracţie; echipamente şi sisteme
de control acces, pontaj şi interfonie;
echipamente şi sisteme de supraveghere
video; echipamente şi sisteme de detectare,
23
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pentru computere şi servere; software şi
aplicaţii de management şi vizualizare
înregistrări video; software şi aplicaţii de
securitare; aplicaţii de control acces şi pontaj.
35 Publicitate, promovare, comerţ, prin orice
mijloace şi surse, a produselor şi serviciilor
din clasele 9, 37, 42 şi 45.
37 Instalare, punere în funcţiune, întreţinere şi
reparaţii: reţele voce date, reţele de
calculatoare, reţele wireiess, sisteme de
securitate fizică, sisteme de supraveghere
video, dispecerate monitorizare video, sisteme
de securitate destinate utilizării în mediu
exploziv , sisteme de securitate perimetrală,
sisteme de control acces, sisteme audio-video,
sisteme de antiefracţie, sisteme de detectare,
semnalizare, avertizare, alertare şi stingere a
incendiilor, sisteme de management al
situaţiilor de pericol, infrastructură echipare şi
amenajare data centere.
42 Proiectare, analiză, consultanţă pentru:
reţele voce date, reţele de calculatoare, reţele
wireiess, sisteme de securitate fizică, sisteme
de supraveghere video, dispecerate
monitorizate video, sisteme de securitate
destinate utilizării în mediu exploziv , sisteme
de securitate perimetrală, sisteme de control
acces, sisteme audio-video, sisteme de
antiefracţie, sisteme de detectare, semnalizare,
avertizare, alertare şi stingere a incendiilor,
sisteme de management al situaţiilor de
pericol, infrastructură pentru echipare şi
amenajare data centere; proiectare şi
dezvoltare aplicaţii software.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; consultanţa şi analiză
pentru evaluări de risc la securitatea fizică;
consultanţă şi analiză în materie de securitate
fizică şi informaţională.

consultanţă şi analiză în materie de securitate
fizică şi informaţională.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04563
(151) 28/06/2016
(732) SÂRBU CORNELIU-MIHAI, Str.
Papiu Ilarian nr. 18, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA
(540)
INTEGRATING SMARTER SYSTEMS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Computere, laptopuri, servere; echipamente
pentru stocarea datelor; echipamente de
securitate cibernetică; rack-uri şi cabinete
(accesorii IT); periferice IT; echipamente de
reţelistică precum routere, switchuri, firewall;
echipamente şi emiţătoare wireiess;
echipamente de gestionare a energiei electrice
c e i n c l u d : s u r s e d e a l i me n t a r e
neîntreruptibilă(UPS), dispozitive de protecţie
la supratensiuni, dispozitive pentru distribuţia
energiei electrice (PDU); cabluri UTP, cabluri
coaxiale, cabluri electrice, cabluri de fibră
optică; prize date, prize electrice şi
echipamente: pasive de reţea; echipamente şi
sisteme de antiefracţie; echipamente şi sisteme
de control acces, pontaj şi interfonie;
echipamente şi sisteme de supraveghere
video; echipamente şi sisteme de detectare,
semnalizare, avertizare, alertare şi stingere a
incendiilor; echipamente audio-video precum
monitoare, displayuri, boxe, căşti,
videoproiectoare; echipamente
videoconferinţă; programe şi aplicaţii software

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 04564
(151) 28/06/2016
(732) BOLTASU MARIUS CATALIN,
Str. Petre Pandrea 67A, Jud. Olt, ,
BALŞ ROMANIA
(540)

Fotbal a la Cluj
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu

JINXY VON D'ERS

(531) Clasificare Viena:050912; 210301;
270501; 290113;

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

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de competiţii
sportive; organizare de competiţii de fotbal;
organizare de jocuri şi competiţii; organizare
de activităţi sportive şi competiţii sportive;
organizare de competiţii sportive şi
evenimente sportive; organizare de activităţi
sportive şi competiţii; organizare de
evenimente şi competiţii sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 04565
(151) 28/06/2016
(732) NISTOR GABRIEL, Str. Mărginaşă
nr. 43, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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