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Cereri Mărci publicate în 01.10.2014
(în ordinea numărului de depozit) 

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

05893
23/09/2014 MUNTEANU ELIZA Organic by Bedroom

2 M 2014
06350

23/09/2014 BRAILA DUMITRU CATALIN HB HOTEL BRANCUSI

3 M 2014
06477

23/09/2014 S.C. PERFECT FLOWERS
S.R.L.

perfectweddings.ro

4 M 2014
06478

23/09/2014 S.C. PERFECT FLOWERS
S.R.L.

PERFECT FLOWERS

5 M 2014
06479

23/09/2014 S.C. PERFECT FLOWERS
S.R.L.

shop4flowers.ro

6 M 2014
06480

23/09/2014 LIGNUM VITAE IMPORT
EXPORT S.R.L.

Lignum vitae

7 M 2014
06481

23/09/2014 S.C. JANIS CLUB S.R.L. COTTON CLUB

8 M 2014
06482

23/09/2014 NICOLAU VALENTIN BASMANIA

9 M 2014
06483

23/09/2014 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. JIP

10 M 2014
06484

23/09/2014 CHIRIAC CRISTINA FLORI DE IE

11 M 2014
06485

23/09/2014 CHIRIAC CRISTINA CUFARUL BUNICII

12 M 2014
06486

23/09/2014 COARDA IRINA Xpress

13 M 2014
06487

23/09/2014 APILAND S.R.L. Vitalitate la superlativ

14 M 2014
06488

23/09/2014 APILAND S.R.L. 4 apicole esentiale

15 M 2014
06489

23/09/2014 APILAND S.R.L. Bunatati din stup

16 M 2014
06490

23/09/2014 MUNICIPIUL SIGHISOARA

17 M 2014
06491

23/09/2014 HADAD YOSEF COOKING WITH JOSEPH

18 M 2014
06492

23/09/2014 POPA-ROCA ALINA
IUGA DANIELA-MIHAELA

HARDOT
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19 M 2014
06493

23/09/2014 S.C. ABRAXAS S.R.L. Casa BĂCĂUANĂ "Evenimente ca la
tine acasă!"

20 M 2014
06494

23/09/2014 VPlus.RO OOD vplay.ro

21 M 2014
06495

23/09/2014 VPlus.RO OOD vplus.ro

22 M 2014
06496

23/09/2014 ASOCIATIA INTERLAN RONOG

23 M 2014
06497

23/09/2014 Johnson & Johnson OLYTAB

24 M 2014
06498

23/09/2014 DUMITRESCU
LUCIA-ALEXANDRA

BUCAREST HEBDOMADAIRE

25 M 2014
06499

23/09/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

WOW SAU BAU-BAU? cu Iulia Albu

26 M 2014
06500

23/09/2014 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

SUPERMODELS by Cătălin
Botezatu

27 M 2014
06501

23/09/2014 S.C. PRODAL 94 S.R.L. P PRODAL

28 M 2014
06502

23/09/2014 S.C. STYLE INTEX S.R.L. Alive

29 M 2014
06503

23/09/2014 S.C. STYLE INTEX S.R.L. ARBAKA PURE BODY & FRESH
MIND

30 M 2014
06504

23/09/2014 S.C. ELISTAR GUARD S.R.L. ESG ELISTAR GUARD

31 M 2014
06505

23/09/2014 S.C. HECOMIN IMPEX S.R.L. HECOPACK

32 M 2014
06506

23/09/2014 S.C. DIANOVA INSTAL S.R.L. DIANOVA INSTAL

33 M 2014
06507

23/09/2014 IONESCU TEODOR
GHEORGHE

CORUL CATEDRALA
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(210) M 2014 05893
(151) 23/09/2014
(732) MUNTEANU ELIZA, Str. Sold.

Alexandru Magati nr. 10, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Organic by Bedroom

(591) Culori revendicate:maro, bej, negru
(531) Clasificare Viena:251203; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă. 
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06350
(151) 23/09/2014
(732) BRAILA DUMITRU CATALIN,

Str. Balesti nr. 291, judeţul Gorj, ,
BALESTI ROMANIA 

(540)

HB HOTEL BRANCUSI

(591) Culori revendicate:negru, grena, alb
(531) Clasificare Viena:010104; 030102;

050502; 050520; 240115; 270116;
290113;  

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

36 Afaceri imobiliare.
39 Transport; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06477
(151) 23/09/2014
(732) S.C. PERFECT FLOWERS S.R.L.,

Str. Ion Câmpineanu nr. 33, bl. 3, sc.
1, et. 1, ap. 3, 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

(540)

perfectweddings.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06478
(151) 23/09/2014
(732) S.C. PERFECT FLOWERS S.R.L.,

Str. Ion Câmpineanu nr. 33, bl. 3, sc.
1, et. 1, ap. 3, 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

(540)

PERFECT FLOWERS

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializare
flori on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06479
(151) 23/09/2014
(732) S.C. PERFECT FLOWERS S.R.L.,

Str. Ion Câmpineanu nr. 33, bl. 3, sc.
1, et. 1, ap. 3, 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

(540)

shop4flowers.ro

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializare
flori on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06480
(151) 23/09/2014
(732) LIGNUM VITAE IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Argeş, nr. 20,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Lignum vitae

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, orange, verde, maro, negru,
alb
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(531) Clasificare Viena:010105; 020901;

050105; 050116; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detaii) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse naturiste, suplimente alimentare şi
medicamente pe bază de plante; prezentarea
acestora pentru vânzare şi vânzarea prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv în mediul
on line şi prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod; realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv on
line pe internet; informaţii, sfaturi comerciale
şi servicii de asistenţă comercială pentru
consumatori, în legatură cu acestea; activităţi
de import-export cu produse de tipul celor
sus-menţionate; lant de magazine şi magazine
on line specializate.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06481
(151) 23/09/2014
(732) S.C. JANIS CLUB S.R.L., Str. Horea

nr. 69, jud. Cluj, 405400, HUEDIN
ROMANIA 

(540)

COTTON CLUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06482
(151) 23/09/2014
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

Buzoiani Iani nr. 14, sector 1, 011573,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BASMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Jocuri video pentru calculatoare şi/sau alte
dispozitive electronice pentru calculatore.
16 Produse din hârtie şi carton (cărţi, colecţie
de cărţi, reviste, almanah), materiale de
instruire sau învăţământ (tipizate), pliante,
broşuri.
35 Servicii de editare şi redactare, publicitate,
constituire baze de date; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
38 Servicii de comunicare social media pe
internet.
41 Producţie, proiecţie filme şi distribuţie de
filme (rulare).
42 Creare şi menţinere de site-uri cu
informaţii şi jocuri electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06483
(151) 23/09/2014
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului, nr. 1, Jud. Bacău, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

JIP

 
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării

alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06484
(151) 23/09/2014
(732) CHIRIAC CRISTINA, Str. Popa

Petre nr. 45, et. 3, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLORI DE IE

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

25 Articole de îmbrăcaminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06485
(151) 23/09/2014
(732) CHIRIAC CRISTINA, Str. Popa

Petre nr. 45, et. 3, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUFARUL BUNICII
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Articole de îmbrăcaminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06486
(151) 23/09/2014
(732) COARDA IRINA, Str. Calugareni,

nr. 20, Bl. 20, sc. C, et. 1, ap. 5, Jud.
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

Xpress

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:241508; 270502;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
38 Telecomunicaţii.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06487
(151) 23/09/2014
(732) APILAND S.R.L., B-dul. Unirii nr.

23, Jud. Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Vitalitate la superlativ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Lăptişor de matcă (de uz medical); produse
dietetice conţinând propolis şi/sau lăptişor de
matcă şi/sau miere (de uz medical); extracte
din propolis (de uz medical).
29 Polen (preparat pentru alimentaţie).
30 Miere; propolis (pentru alimentaţia
umană); lăptişor de matcă (pentru alimentaţie
umană nu de uz medical).
31 Polen (materia prima), pastura (produs
apicol provenit din prelucrarea polenului
pentru hrana albinelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor apicole (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06498
(151) 23/09/2014
(732) D U M I T R E S C U

LUCIA-ALEXANDRA, Str. Poiana
Narciselor nr. 11, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUCAREST HEBDOMADAIRE

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colorate) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de sris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ( cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografie, clişee. 
35 Publicitate: gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport: ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment: activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06499
(151) 23/09/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WOW SAU BAU-BAU? cu Iulia Albu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiitifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06500
(151) 23/09/2014
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUPERMODELS by Cătălin Botezatu

(591) Culori revendicate:albastru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:010112; 010115;

251201; 270502; 270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06501
(151) 23/09/2014
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

Drumul între Tarlale nr. 1, Jud. Ilfov,,
, COMUNA CERNICA ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

P PRODAL

(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru
 
(531) Clasificare Viena:030717; 240905;

270501; 270507; 270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06502
(151) 23/09/2014
(732) S.C. STYLE INTEX S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 33, bl. M4, sc. A, et. 6, ap.
27, sector 3, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Alive

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270507;

270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Suplimente alimentare (de uzmedical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06503
(151) 23/09/2014
(732) S.C. STYLE INTEX S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 33, bl. M4, sc. A, et. 6, ap.
27, sector 3, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ARBAKA PURE BODY & FRESH
MIND

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Maşini de cafea espresso (filtre electrice de
cafea).
30 Cafea, cafea măcinată, cafea solubilă, ceai,
cacao, înlocuitori de cafea, ciocolată, ciocolată
caldă; 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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(210) M 2014 06504
(151) 23/09/2014
(732) S.C. ELISTAR GUARD S.R.L.,

Comuna Spulber, judeţul Vrancea, ,
CARSOCHESTI - CORABITA
ROMANIA 

(540)

ESG ELISTAR GUARD

(531) Clasificare Viena:030916; 240109;
240115; 270502; 270507; 270524;  

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

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 2014 06505
(151) 23/09/2014
(732) S.C. HECOMIN IMPEX S.R.L., Str.

Republicii nr. 13, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

HECOPACK

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de 23.09.2014

12

(210) M 2014 06506
(151) 23/09/2014
(732) S.C. DIANOVA INSTAL S.R.L.,

Aleea Heniu nr. 2, sc. A, ap. 1, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420111, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

DIANOVA INSTAL

  
(531) Clasificare Viena:140115; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06507
(151) 23/09/2014
(732) IONESCU TEODOR GHEORGHE,

Str. Gării de Nord nr. 6-8, sc. 1, et. 1,
ap. 1, sector 1, 010857, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORUL CATEDRALA

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

41 Activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06488
(151) 23/09/2014
(732) APILAND S.R.L., B-dul. Unirii nr.

23, Jud. Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

4 apicole esentiale

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Lăptişor de matcă (de uz medical); produse
dietetice conţinând propolis şi/sau lăptişor de
matcă şi/sau miere (de uz medical); extracte
din propolis (de uz medical).
29 Polen (preparat pentru alimentaţie).
30 Miere; propolis (pentru alimentaţia
umană); lăptişor de matcă (pentru alimentaţie
umană nu de uz medical).
31 Polen (materia prima), pastura (produs
apicol provenit din prelucrarea polenului
pentru hrana albinelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor apicole (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06489
(151) 23/09/2014
(732) APILAND S.R.L., B-dul. Unirii nr.

23, Jud. Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Bunatati din stup

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Lăptişor de matcă (de uz medical); produse
dietetice conţinând propolis şi/sau lăptişor de
matcă şi/sau miere (de uz medical); extracte
din propolis (de uz medical).
29 Polen (preparat pentru alimentaţie).
30 Miere; propolis (pentru alimentaţia
umană); lăptişor de matcă (pentru alimentaţie
umană nu de uz medical).
31 Polen (materia prima), pastura (produs
apicol provenit din prelucrarea polenului
pentru hrana albinelor).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor apicole (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06490
(151) 23/09/2014
(732) MUNICIPIUL SIGHISOARA, Str.

Muzeului nr. 7, Judeţul Mureş, ,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:negru, maro, alb,
bej

  
(531) Clasificare Viena:060704; 060725;

061901; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06491
(151) 23/09/2014
(732) HADAD YOSEF, Bd. Libertăţii nr. 6,

bl. 116, sc. 1, et. 6, ap. 18, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

COOKING WITH JOSEPH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; activităţi de
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06492
(151) 23/09/2014
(732) POPA-ROCA ALINA, Str. Catina

Ioan nr. 1, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(732) IUGA DANIELA-MIHAELA, Str.
Balanţei nr. 7, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

HARDOT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

18 Piele şi imitaţii de piele, projuse din aceste
materiale neincluse în alte clase; geamantane
şi valize; umbrele şi bastoane.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06493
(151) 23/09/2014
(732) S.C. ABRAXAS S.R.L., Str. Daciei

nr. 24A, judeţul Bacău, 600296,
BACĂU ROMANIA 

(540)

Casa BĂCĂUANĂ "Evenimente ca la tine
acasă!"

(591) Culori revendicate:maro, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:241701; 270502;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06494
(151) 23/09/2014
(732) VPlus.RO OOD, 58 Krum Popov

Str.,, 1421, SOFIA BULGARIA 

(540)

vplay.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare comercială; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative; comert
şi servicii de informare a consumatorilor;
servicii de publicitate, marketing şi
promovare; abonament la un canal de
televiziune; abonament la un pachet media de
informaţii; abonament la ziare electronice;
activităţi publicitare, în special cu privire la
reţele de telematică şi de telefonie; actualizare
şi întreţinere de date din baze de date
informatice; actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată;
actualizarea informaţiilor publicitare într-o
bază de date computerizată; administrare şi
compilare de baze de date computerizate;
agenţii de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice); analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă; analiză datelor
studiilor de piaţă; anunţuri clasificate;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune; campanii de
marketing; căutare de informaţii în fişiere
informatice, pentru terţi; cercetare de piaţă
pentru compilarea de informaţii despre
c i t i to r i i  pub l i ca ţ i i lo r ;  ce rce ta rea
consumatorului; colectare de date; colectare
de date statistice în scopuri comerciale sau
pentru afaceri; colectarea de date (pentru

terţi); colectarea de informaţii privind
publicitatea; compilare computerizată a
listelor cu clienţi; compilare de adrese
indexate; compilare de anunţuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web; compilare
de anunţuri publicitare; compilare de baze de
date computerizate; compilare de reclame
pentru pagini web pe internet; compilare de
repertorii pentru publicare în reţelele globale
de calculatoare sau internet; compilarea de
modele statistice pentru furnizarea de
informaţii privind dinamica pieţei; compilarea
informaţiilor în baze de date informatice;
crearea materialului publicitar; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet; difuzare de
materiale publicitare; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice; gestionare de fişiere
informatice; furnizare de spaţii publicitare
prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale; furnizare de spaţiu pe
pagini web pentru promovarea de produse şi
servicii; furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet; gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoţionale
pentru clienţi; intermediere publicitară;
optimizarea motoarelor de căutare;
optimizarea traficului pe site; organizare şi
plasare de reclame; (organizarea de) trageri la
sorţi cu premii în scopuri publicitare;
prelucrare automată de date; prelucrare de
date; prelucrare de date informatice; productie
de material publicitar; producţie de reclame
cinematografice; promovarea serialelor
(filme) pentru terţi; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
publicitate prin intermediul mediilor
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electronice şi îndeosebi prin internet;
publicitate prin intermediul reţelelor de
telefonie mobilă; realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare; realizarea
abonamentelor la servicii telematice,
telefonice şi informatice (internet); servicii de
anunţuri clasificate; servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale;
servicii online de prelucrare de date; servicii
publicitare de tip pay per click; studii de
sondaje de opinie cu privire la piaţă. 
38 Acces la conţinut, pagini de internet şi
portaluri; administrarea unei reţele de
telecomunicaţii; administrarea unui serviciu
de televiziune pe bază de abonament
(televiziune cu plată), inclusiv video la cerere;
asigurarea accesului la baze de date pe
Internet; camere de chat virtuale prin
intermediul mesajelor de text; colectare şi
expediere de mesaje prin poştă electronic;
comunicare de date prin mijloace de
telecomunicaţii; comunicare de date prin
mijloace electronice; comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet;
comunicări electronice de date; comunicaţii
prin reţele de fibră optică; comunicaţii prin
terminale de calculator, prin transmisie
digitală sau prin satelit; comunicaţii printr-o
reţea de calculator globală sau Internet;
difuzare de filme cinematografice prin satelit;
difuzare de programe de radio şi televiziune,
inclusiv prin reţele de cablu; difuzare de
programe prin Internet; difuzare de programe
video şi audio prin internet; difuzare video;
difuzarea de muzică; distribuire de date sau
imagini audiovizuale printr-o reţea
informatică globală sau prin internet;
expediere de mesaje electronice; furnizare de
acces la telecomunicaţii şi de linkuri la baze
de date computerizate şi la internet; furnizare
de acces şi închiriere de timpi de acces la baze
de date computerizate; furnizare de camere de

chat online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare; furnizare de cutii
poştale electronice; furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare; furnizare de
informaţii privind comunicaţiile media;
furnizare de servere online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare;
furnizarea accesului la paginile web cu muzică
digitală de pe Internet; furnizarea accesului la
pagini web; furnizarea accesului la site-uri
web cu muzică în format mp3 pe Internet;
furnizarea unui avizier interactiv online;
închirieri de timpi de acces la site-uri web;
servicii de colectare şi transmitere de mesaje;
servicii de comunicaţii audiovizuale; servicii
de comunicaţii electronice pentru transmisia
de date; servicii de comunicaţii pentru
transmiterea electronică a imaginilor; servicii
de comunicaţii video; servicii de difuzare pe
pagini web; servicii de transmisie a datelor
computerizate; servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem
pay-per-view; servicii de transmisie video;
servicii de transmisie video la cerere; servicii
de transmisii audiovizuale; servicii interactive
pentru facilitarea preselecţiei programelor de
vizionare; telecomunicaţii prin intermediul
terminalelor de calculator, prin mijloace
telematice, satelite, radio, telegrafe, telefoane;
teledifuziune prin abonament; teledifuziune
simultană prin reţele globale de comunicare,
internet şi reţele fără fir; transmisie
computerizată de informaţii accesate cu
ajutorul unui cod sau al unui terminal;
transmisie continuă (streaming) de materiale
audio pe Internet; transmisie continuă
(streaming) de material video pe Internet;
transmisie de date, sunete şi imagini prin
satelit; transmisie de filme video; transmisie
de imagini cu ajutorul calculatorului;
transmisie de imagini prin reţele multimedia
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interactive; transmisie de mesaje, date şi
imagini asistată de calculator; transmitere de
mesaje prin mijloace electronice; difuzare de
materiale video; difuzare de programe de
divertisment preînregistrate; difuzarea de
materiale de divertisment.
39 Distribuire de filme cinematografice;
distribuţie de filme.
41 Coordonare de concursuri prin telefon;
Creare de desene animate;Furnizare de baze
de date informatice online în domeniul
jocurilor de calculator; furnizare de informaţii
în domeniul divertismentului prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; furnizare
de informaţii on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet; furnizare de
informaţii referitoare la programe de
televiziune; furnizare de jocuri de calculator
on-line; furnizare de jocuri interactive pe
calculator cu jucători multipli, prin internet şi
reţele de comunicaţii electronice; furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile;
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web
de internet cu muzică în format MP3;
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) pentru site-uri web MP3 de pe
internet; furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format MP3 de pe internet;
furnizare de muzică în format digital de pe
internet; furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate; furnizare de publicaţii
electronice; furnizare de publicaţii electronice
(care nu se pot descărca); furnizare de
publicaţii on-line; furnizare online de benzi
desenate şi romane grafice care nu pot fi
descărcate; furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate; furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate;

furnizarea de recenzii on-line pentru cărţi;
informaţii bibliografice; informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet;
jocuri on-line printr-o reţea de calculatoare;
jocuri pe internet (care nu pot fi descărcate);
montaj de filme cinematografice; montaj de
programe de televiziune; muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web de
pe internet cu muzică în format MP3; muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
Internet; organizare de concursuri
(divertisment); organizare şi coordonare de
competiţii; prezentări audiovizuale; prezentări
de coloane sonore pentru filme video;
prezentări de filme în scopuri educative;
producţie de animaţii; producţie de benzi
video; producţia filmelor cinematografice;
producţie de documentare cinematografice;
producţie de înregistrări sonore şi/sau video;
producţie de materiale de divertisment audio;
producţie de materiale video; proiecţie de
f i lme video;  proiec ţ i i  de  f i lme
cinematografice; publicare de broşuri cu
informaţii despre programele de televiziune;
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de
calculatoare; publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice; punere la dispoziţie de
jocuri prin intermediul unui sistem
informatics; punerea la dispoziţie de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet; servicii în producţia de filme
cinematografice şi telefilme; servicii în
producţia de filme de animaţie; servicii
informative cu privire la filme video; servicii
informatizate pentru biblioteci; transcriere
muzicală pentru terţi; transmisia simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
canale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06495
(151) 23/09/2014
(732) VPlus.RO OOD, 58 Krum Popov

Str.,, 1421, SOFIA BULGARIA 

(540)

vplus.ro

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

35 Analiză de afaceri, cercetare şi servicii de
informare comercială; asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative; comert
şi servicii de informare a consumatorilor;
servicii de publicitate, marketing şi
promovare; abonament la un canal de
televiziune; abonament la un pachet media de
informaţii; abonament la ziare electronice;
activităţi publicitare, în special cu privire la
reţele de telematică şi de telefonie; actualizare
şi întreţinere de date din baze de date
informatice; actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată;
actualizarea informaţiilor publicitare într-o
bază de date computerizată; administrare şi
compilare de baze de date computerizate;
agenţii de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice); analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă; analiză datelor
studiilor de piaţă; anunţuri clasificate;
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune; campanii de
marketing; căutare de informaţii în fişiere
informatice, pentru terţi; cercetare de piaţă
pentru compilarea de informaţii despre
c i t i to r i i  publ ica ţ i i lo r ;  ce rce ta rea
consumatorului; colectare de date; colectare
de date statistice în scopuri comerciale sau
pentru afaceri; colectarea de date (pentru

terţi); colectarea de informaţii privind
publicitatea; compilare computerizată a
listelor cu clienţi; compilare de adrese
indexate; compilare de anunţuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web; compilare
de anunţuri publicitare; compilare de baze de
date computerizate; compilare de reclame
pentru pagini web pe internet; compilare de
repertorii pentru publicare în reţelele globale
de calculatoare sau internet; compilarea de
modele statistice pentru furnizarea de
informaţii privind dinamica pieţei; compilarea
informaţiilor în baze de date informatice;
crearea materialului publicitar; difuzare de
anunţuri publicitare; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet; difuzare de
materiale publicitare; difuzare de materiale
publicitare pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice; gestionare de fişiere
informatice; furnizare de spaţii publicitare
prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale; furnizare de spaţiu pe
pagini web pentru promovarea de produse şi
servicii; furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet; gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoţionale
pentru clienţi; intermediere publicitară;
optimizarea motoarelor de căutare;
optimizarea traficului pe site; organizare şi
plasare de reclame; (organizarea de) trageri la
sorţi cu premii în scopuri publicitare;
prelucrare automată de date; prelucrare de
date; prelucrare de date informatice; productie
de material publicitar; producţie de reclame
cinematografice; promovarea serialelor
(filme) pentru terţi; publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice;
publicitate prin intermediul mediilor
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electronice şi îndeosebi prin internet;
publicitate prin intermediul reţelelor de
telefonie mobilă; realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare; realizarea
abonamentelor la servicii telematice,
telefonice şi informatice (internet); servicii de
anunţuri clasificate; servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale;
servicii online de prelucrare de date; servicii
publicitare de tip pay per click; studii de
sondaje de opinie cu privire la piaţă. 
38 Acces la conţinut, pagini de internet şi
portaluri; administrarea unei reţele de
telecomunicaţii; administrarea unui serviciu
de televiziune pe bază de abonament
(televiziune cu plată), inclusiv video la cerere;
asigurarea accesului la baze de date pe
Internet; camere de chat virtuale prin
intermediul mesajelor de text; colectare şi
expediere de mesaje prin poştă electronic;
comunicare de date prin mijloace de
telecomunicaţii; comunicare de date prin
mijloace electronice; comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet;
comunicări electronice de date; comunicaţii
prin reţele de fibră optică; comunicaţii prin
terminale de calculator, prin transmisie
digitală sau prin satelit; comunicaţii printr-o
reţea de calculator globală sau Internet;
difuzare de filme cinematografice prin satelit;
difuzare de programe de radio şi televiziune,
inclusiv prin reţele de cablu; difuzare de
programe prin Internet; difuzare de programe
video şi audio prin internet; difuzare video;
difuzarea de muzică; distribuire de date sau
imagini audiovizuale printr-o reţea
informatică globală sau prin internet;
expediere de mesaje electronice; furnizare de
acces la telecomunicaţii şi de linkuri la baze
de date computerizate şi la internet; furnizare
de acces şi închiriere de timpi de acces la baze
de date computerizate; furnizare de camere de

chat online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare; furnizare de cutii
poştale electronice; furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare; furnizare de
informaţii privind comunicaţiile media;
furnizare de servere online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare;
furnizarea accesului la paginile web cu muzică
digitală de pe Internet; furnizarea accesului la
pagini web; furnizarea accesului la site-uri
web cu muzică în format mp3 pe Internet;
furnizarea unui avizier interactiv online;
închirieri de timpi de acces la site-uri web;
servicii de colectare şi transmitere de mesaje;
servicii de comunicaţii audiovizuale; servicii
de comunicaţii electronice pentru transmisia
de date; servicii de comunicaţii pentru
transmiterea electronică a imaginilor; servicii
de comunicaţii video; servicii de difuzare pe
pagini web; servicii de transmisie a datelor
computerizate; servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem
pay-per-view; servicii de transmisie video;
servicii de transmisie video la cerere; servicii
de transmisii audiovizuale; servicii interactive
pentru facilitarea preselecţiei programelor de
vizionare; telecomunicaţii prin intermediul
terminalelor de calculator, prin mijloace
telematice, satelite, radio, telegrafe, telefoane;
teledifuziune prin abonament; teledifuziune
simultană prin reţele globale de comunicare,
internet şi reţele fără fir; transmisie
computerizată de informaţii accesate cu
ajutorul unui cod sau al unui terminal;
transmisie continuă (streaming) de materiale
audio pe Internet; transmisie continuă
(streaming) de material video pe Internet;
transmisie de date, sunete şi imagini prin
satelit; transmisie de filme video; transmisie
de imagini cu ajutorul calculatorului;
transmisie de imagini prin reţele multimedia
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interactive; transmisie de mesaje, date şi
imagini asistată de calculator; transmitere de
mesaje prin mijloace electronice; difuzare de
materiale video; difuzare de programe de
divertisment preînregistrate; difuzarea de
materiale de divertisment.
39 Distribuire de filme cinematografice;
distribuţie de filme.
41 Coordonare de concursuri prin telefon;
creare de desene animate; furnizare de baze de
date informatice online în domeniul jocurilor
de calculator; furnizare de informaţii în
domeniul divertismentului prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; furnizare
de informaţii on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet; furnizare de
informaţii referitoare la programe de
televiziune; furnizare de jocuri de calculator
on-line; furnizare de jocuri interactive pe
calculator cu jucători multipli, prin internet şi
reţele de comunicaţii electronice; furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile;
furnizare de muzică digitală de pe site-uri web
de internet cu muzică în format MP3;
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) pentru site-uri web MP3 de pe
internet; furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format MP3 de pe internet;
furnizare de muzică în format digital de pe
internet; furnizare de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate; furnizare de publicaţii
electronice; furnizare de publicaţii electronice
(care nu se pot descărca); furnizare de
publicaţii on-line; furnizare online de benzi
desenate şi romane grafice care nu pot fi
descărcate; furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate; furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate;

furnizarea de recenzii on-line pentru cărţi;
informaţii bibliografice; informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet;
jocuri on-line printr-o reţea de calculatoare;
jocuri pe internet (care nu pot fi descărcate);
montaj de filme cinematografice; montaj de
programe de televiziune; muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web de
pe internet cu muzică în format MP3; muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
Internet; organizare de concursuri
(divertisment); organizare şi coordonare de
competiţii; prezentări audiovizuale; prezentări
de coloane sonore pentru filme video;
prezentări de filme în scopuri educative;
producţie de animaţii; producţie de benzi
video; producţia filmelor cinematografice;
producţie de documentare cinematografice;
producţie de înregistrări sonore şi/sau video;
producţie de materiale de divertisment audio;
producţie de materiale video; proiecţie de
f i lme video;  proiec ţ i i  de  f i lme
cinematografice; publicare de broşuri cu
informaţii despre programele de televiziune;
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de
calculatoare; publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice; punere la dispoziţie de
jocuri prin intermediul unui sistem
informatics; punerea la dispoziţie de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet; servicii în producţia de filme
cinematografice şi telefilme; servicii în
producţia de filme de animaţie; servicii
informative cu privire la filme video; servicii
informatizate pentru biblioteci; transcriere
muzicală pentru terţi; transmisia simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
canale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 06496
(151) 23/09/2014
(732) ASOCIATIA INTERLAN, Str.

Cezar Bolliac nr. 8, et. 1, ap. 3, sector
3, 030912, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

RONOG

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 270315;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 06497
(151) 23/09/2014
(732) Johnson & Johnson, One Johnson &

Johnson Plaza,, 08933-7001, NEW
BRUNSWICK S.U.A. NEW JERSEY

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

OLYTAB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, şi anume, tratamente
pentru afecţiunile căilor respiratorii
superioare; expectorante; decongestionante;
preparate pentru tratarea răcelii, tusei şi gripei;
preparate pentru combaterea alergiilor;
antihistaminice; analgezice.

˜˜˜˜˜˜˜


