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(210) M 2015 05627
(151) 25/08/2015
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena:020908; 020910;
290112;  

(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.
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.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05674
(151) 25/08/2015
(732) SALAVASTRU CRISTIAN, Str.

Mihai Bravu nr. 380-382, bl.
B3B-B3C, sc. A, ap. 15, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dental Artist Implant

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

(531) Clasificare Viena:020910; 270501;
290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05675
(151) 25/08/2015
(732) D U M I T R A S C U  A D R I A N

MIRCEA, Str. General Nicolae
Magereanu nr. 5, bl. D30, sc. 3, et. 2,
ap. 10, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

bio balance armonie din natură AGRO     
               Homeopatie
(531) Clasificare Viena:011515; 050313;

050702; 050703; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Substanţe chimice, produse şi preparate
naturale pentru agricultură şi horticultură;
produse homeopate destinate agriculturii;
preparate pentru fortificarea plantelor,
preparate pentru hrănirea şi întărirea plantelor;
preparate pe bază de oligoelemente pentru
plante: preparate pentru protejarea plantelor
contra agenţilor patogeni; soluţii nutritive care
conţin oligoelemente pentru plante; produse
minerale folosite la creşterea plantelor;
substanţe pentru culturile hidroponice
(agricultură); amestecuri de materiale naturale
folosite ca îngrăşăminte în horticultură;
preparate pentru îmbunătăţirea solului pentru
reglarea creşterii produselor agricole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05676
(151) 25/08/2015
(732) S.C. ALDUS S.R.L., str.Piaţa

Sfatului nr.18, 500031, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

aldus anticariat ASTRO HERMEL

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
200701; 200702; 270508; 270511;  

(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; caractere tipografice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05677
(151) 25/08/2015
(732) RUDOLF JELÍNEK a.s., Str. Razov

nr. 472, 763 12, VIZOVICE
REPUBLICA CEHA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4 BUCURESTI

(540)

VALCO

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270112;

270502; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05678
(151) 25/08/2015
(732) S.C. PROINVEST GROUP S.R.L.,

Str. Grădiniţei nr. 1, jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

PROINVEST Unlimited Steel Solutions

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:010102; 011509;

260113; 260409; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi 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;
maşini automate de vânzare.
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.
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05681
(151) 25/08/2015
(732) POLITICO LLC, Wilson Boulevard,

nr. 1000, Suite 2700, Country of
Incorporation: Delaware, 22209,
ARLINGTON S.U.A. 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

POLITICO

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

9 Aplicaţie software pentru furnizarea de ştiri,
informaţii şi comentarii în domeniul
evenimentelor curente, activităţilor
guvernamentale şi activităţilor sociale,
culturale şi de divertisment; software pentru
utilizare în prelucrarea, transmiterea, primirea,
organizarea, manipularea, interpretarea,
revizuirea, reproducerea şi fluxul audio, video,
text şi alte mijloace media sau multimedia,
toate fiind înregistrate prin mijloace
electronice sau descărcabile de pe internet,
extranet sau alte reţele de comunicaţii;
publicaţii  electronice descărcabile;
componente hardware pentru computere,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de date; discuri de
înregistrare; jocuri pentru computer.
16 Tipărituri; ziare; reviste; ziar conţinând
rapoarte despre evenimentele curente,

activitatile şi evenimentele culturale şi
sociale, despre divertisment, activităţile
guvernului, oficialilor, candidaţilor pentru
biroul guvernamental şi angajaţii guvernului,
şi alte aspecte de interes pentru public.
35 Publicitate, servicii de marketing şi
promovare pentru întreprinderi; difuzarea de
publicitate pentru terţi prin intermediul
ziarelor şi a internetului; furnizarea de
informaţii despre mărfuri pentru listinguri de
vânzări şi afaceri prin intermediul ziarelor şi
a internetului; furnizare de servicii de
publicitate, marketing şi promovare; furnizare
de informaţii on-line despre forţa de muncă în
domeniul resurselor de muncă şi listinguri;
servicii de consultanţă în afaceri comerciale.
38 Servicii de telecomunicaţii, şi anume
transmitere electronică a datelor, mesajelor şi
informaţiilor între şi dintre calculatoare,
dispozitive mobile şi portabile şi dispozitive
de comunicare cu şi fără fir; servicii de
telecomunicaţii, şi anume permiţând
utilizatorilor să transmită mesaje, comentarii,
conţinut multimedia, videoclipuri, filme,
pelicule şi fotografii, conţinut audio, animaţie,
poze, imagini, text, informaţii şi alte tipuri de
conţinut generat de utilizator prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare şi altor
reţele de calculatoare şi de comunicaţii;
furnizarea de linkuri on-line de comunicaţii
care transfera utilizatorii către alte site-uri;
furnizarea de forumuri online, spaţii de
discuţii (chat-rooms) şi aviziere electronice
(electronic bulletin boards) pentru ca
utilizatorii să posteze, să caute, să urmarească,
să partajeze, să critice, să evalueze, şi să
comenteze pe teme de interes; furnizarea
accesului la baze de date informatice,
electronice şi online; servicii difuzare conţinut
audio, text, video şi multimedia la computere
şi reţele de comunicaţii electronice şi anume
încărcare, postare, afişare, etichetare şi
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transmitere electronică de date, conţinut audio
şi video; furnizarea accesului la baze de date
informatice în domeniul divertismentului şi
educaţiei.
41 Furnizare de ştiri, comentarii şi informaţii
prin internet despre evenimentele curente,
activităţile şi evenimentele culturale şi sociale,
divertisment, activităţile guvernului,
oficialilor, candidaţilor pentru biroul
guvernamental şi angajaţii guvernului, şi alte
aspecte de interes pentru public; servicii de
divertisment şi educaţie pentru a oferi un site
web care prezintă câmpuri text, date, imagini,
audio, video şi conţinut audiovizual în
domeniul evenimentelor curente, activităţilor
şi evenimentelor culturale şi sociale,
sporturilor, şi reportajelor.
42 Servicii informatice, şi anume, găzduire
facilităţi electronice pentru terţi pentru
organizarea şi desfăşurarea discuţiilor
interactive prin internet sau prin alte reţele de
comunicaţii; găzduire comunităţi virtuale
pentru ca utilizatorii să organizeze grupuri,
evenimente, participări la discuţii, colectare de
informaţii şi resurse, şi să se angajeze în
relaţionarea socială, de afaceri şi comunitară;
gazduire de conţinut online digital; găzduire
aplicaţii software de calculator ale terţilor;
găzduirea unui site web interactiv şi unui
program online nedescărcabil pentru
încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii,
conţinut audio, animaţie, poze, imagini, text,
informaţii şi alte tipuri de conţinut generat de
utilizator; furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să
caute, să localizeze şi să comunice cu altii prin
reţelele electronice de comunicaţii pentru
realizarea de sondaje şi anchete; servicii
oferite de furnizorul de servicii de aplicaţii

(application service provider services);
furnizarea de informaţii de la indici de căutare
şi baze de date cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, grafice
şi informaţii audiovizuale, prin intermediul
reţelelor globale de informaţii computerizate
sau altor reţele de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05651
(151) 25/08/2015
(732) S.C. BENEFIK THERAPY S.R.L.,

Calea Moşilor nr. 314, bl. 60A, sc. 1,
et. 4, ap. 16, camera 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

     Terapio
(591) Culori revendicate:verde, galben,

portocaliu
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270302; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sauanimale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05652
(151) 25/08/2015
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A., Str.

Lânăriei nr. 93-95, etaj 2, sector 4,
040323, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:020901; 110302;  

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

33 Vinuri, băuturi spirtoase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05653
(151) 25/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.

Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

Domo

(531) Clasificare Viena:270502;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05654
(151) 25/08/2015
(732) S.C. CASA DE VINURI

CONSTANTIN ŞI ELENA S.R.L.,
Şos. Bucureşti Km 5, judeţul Giurgiu,
, GIURGIU ROMANIA 

(540)

CASA DE VINURI CONSTANTIN SI
ELENA

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05655
(151) 25/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.

Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

Lara

(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05656
(151) 25/08/2015
(732) S.C. CBA NORD VEST S.R.L., Bd.

Lucian Blaga nr. 400, judeţul Satu
Mare, 440247, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

HAJDU tészta 1998

(531) Clasificare Viena:050702; 240701;
240711; 240905; 240907; 250106;
270502; 270508; 270711;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05657
(151) 25/08/2015
(732) S.C. SPRINT MEDIA CENTER

S.R.L., Str. Făt-Frumos nr. 5, bl. P12,
sc. 2, et. 4, ap. 54, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BALKANIC PARTY

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05658
(151) 25/08/2015
(732) AMIHĂESEI DRAGOŞ IOAN, Bd.

Ion Mihalache nr. 64, bl. 41, sc. A, et.
3, ap. 10, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Retoucherie' croim pe măsură

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:150303; 270501;
290112;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
şi prin intermediul unui site web specializat;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, inclusiv servicii
consultanţă; activităţi de import-export; lanţuri
de magazine; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Reparaţii pentru îmbrăcăminte; presarea
articolelor de îmbrăcăminte.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de
croitorie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05659
(151) 25/08/2015
(732) S.C. HUMAN DIRECT S.R.L., Str.

Stadion nr. 8, judeţul Sălaj, ,
ŞIMLEU-SILVANIEI ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

HUMAN DIRECT

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  (531) Clasificare Viena:020123; 020323;
090110; 250704; 260414; 260418;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05682
(151) 25/08/2015
(732) POLITICO LLC, Wilson Boulevard,

nr. 1000, Suite 2700, Country of
Incorporation: Delaware, 22209,
ARLINGTON S.U.A. 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

POLITICO

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

9 Aplicaţie software pentru furnizarea de ştiri,
informaţii şi comentarii în domeniul
evenimentelor curente, activităţilor
guvernamentale şi activităţilor sociale,
culturale şi de divertisment; software pentru
utilizare în prelucrarea, transmiterea, primirea,
organizarea, manipularea, interpretarea,
revizuirea, reproducerea şi fluxul audio, video,
text şi alte mijloace media sau multimedia,
toate fiind înregistrate prin mijloace
electronice sau descărcabile de pe internet,
extranet sau alte reţele de comunicaţii;
publicaţii electronice descărcabile;
componente hardware pentru computere,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi magnetice de date; discuri de
înregistrare; jocuri pentru computer.

16 Tipărituri; ziare; reviste; ziar conţinând
rapoarte despre evenimentele curente,
activităţile şi evenimentele culturale şi
sociale, despre divertisment, activităţile
guvernului, oficialilor, candidaţilor pentru
biroul guvernamental şi angajaţii guvernului,
şi alte aspecte de interes pentru public.
35 Publicitate, servicii de marketing şi
promovare pentru întreprinderi; difuzarea de
publicitate pentru terţi prin intermediul
ziarelor şi a internetului; furnizarea de
informaţii despre mărfuri pentru listinguri de
vânzări şi afaceri prin intermediul ziarelor şi
a internetului; furnizare de servicii de
publicitate, marketing şi promovare; furnizare
de informaţii on-line despre forţa de muncă în
domeniul resurselor de muncă şi listinguri;
servicii de consultanţă în afaceri comerciale.
38 Servicii de telecomunicaţii, şi anume
transmitere electronică a datelor, mesajelor şi
informaţiilor între şi dintre calculatoare,
dispozitive mobile şi portabile şi dispozitive
de comunicare cu şi fără fir; servicii de
telecomunicaţii, şi anume permiţând
utilizatorilor să transmită mesaje, comentarii,
conţinut multimedia, videoclipuri, filme,
pelicule şi fotografii, conţinut audio, animaţie,
poze, imagini, text, informaţii şi alte tipuri de
conţinut generat de utilizator prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare şi altor
reţele de calculatoare şi de comunicaţii;
furnizarea de linkuri on-line de comunicaţii
care transfera utilizatorii către alte site-uri;
furnizarea de forumuri online, spaţii de
discuţii (chat-rooms) şi aviziere electronice
(electronic bulletin boards) pentru ca
utilizatorii să posteze, să caute, să urmarească,
să partajeze, să critice, să evalueze, şi să
comenteze pe teme de interes; furnizarea
accesului la baze de date informatice,
electronice şi online; servicii difuzare conţinut
audio, text, video şi multimedia la computere
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şi reţele de comunicaţii electronice şi anume
încărcare, postare, afişare, etichetare şi
transmitere electronică de date, conţinut audio
şi video; furnizarea accesului la baze de date
informatice în domeniul divertismentului şi
educaţiei.
41 Furnizare de ştiri, comentarii şi informaţii
prin internet despre evenimentele curente,
activităţile şi evenimentele culturale şi sociale,
divertisment, activităţile guvernului,
oficialilor, candidaţilor pentru biroul
guvernamental şi angajaţii guvernului, şi alte
aspecte de interes pentru public; servicii de
divertisment şi educaţie pentru a oferi un site
web care prezintă câmpuri text, date, imagini,
audio, video şi conţinut audiovizual în
domeniul evenimentelor curente, activităţilor
şi evenimentelor culturale şi sociale,
sporturilor, şi reportajelor.
42 Servicii informatice, şi anume, găzduire
facilităţi electronice pentru terţi pentru
organizarea şi desfăşurarea discuţiilor
interactive prin internet sau prin alte reţele de
comunicaţii; găzduire comunităţi virtuale
pentru ca utilizatorii să organizeze grupuri,
evenimente, participări la discuţii, colectare de
informaţii şi resurse, şi să se angajeze în
relaţionarea socială, de afaceri şi comunitară;
găzduire de conţinut online digital; găzduire
aplicaţii software de calculator ale terţilor;
găzduirea unui site web interactiv şi unui
program online nedescărcabil pentru
încărcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii,
conţinut audio, animaţie, poze, imagini, text,
informaţii şi alte tipuri de conţinut generat de
utilizator; furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să
caute, să localizeze şi să comunice cu alţii prin
reţelele electronice de comunicaţii pentru

realizarea de sondaje şi anchete; servicii
oferite de furnizorul de servicii de aplicaţii
(application service provider services);
furnizarea de informaţii de la indici de căutare
şi baze de date cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, grafice
şi informaţii audiovizuale, prin intermediul
reţelelor globale de informaţii computerizate
sau altor reţele de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05680
(151) 25/08/2015
(732) S.C. REPKA ELECTRONICS

S.R.L., Aleea Olteniei nr. 4B, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA-MARE
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

REPKA ELECTRONICS

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:260402; 260405;
270501; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare; aparate şi instrumente
de comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice, toate
pentru procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate; aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru
testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice; servere de
comunicaţii; servere informatice; routere
wireless; rutere de reţea; rutere pentru reţea de
arie largă (WAN); hardware de operare VPN
(reţele private virtuale); hardware de operare
WAN (reţea zonă extinsă); hardware de
operare LAN (reţea locală de calculatoare);
componente hardware pentru calculatoare;
hardware pentru reţea de calculator; hardware
de calculator care asigură accesul securizat de
la distanţă la reţele de calculator şi de
comunicaţii; hardware ethernet; aparate,
instrumente şi echipamente pentru prelucrarea
imaginilor; aparate de fotografiat; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
videoproiectoare; proiectoare multimedia;
scanere şi cititoare de coduri de bare; aparate

şi instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
computere; periferice pentru computere;
circuite electronice programate purtătoare de
date; discuri, casete şi fire ca suporturi şi
medii de transmisie magnetice pentru date;
circuite integrate; cartele magnetice goale şi
preînregistrate; cartele de date; carduri de
memorie; fise ''inteligente''; cartele conţinând
microprocesoare; cartele electronice de
identificare; cartele telefonice; cartele
telefonice cu credit; cărţi de credit; cărţi de
debit; cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane;
discuri compacte cu lectura laser
(CD-ROMuri); suporturi de date magnetice,
digitale şi optice; înregistrări de date
magnetice, digitale şi optice şi suporturi de
stocare (goale şi preînregistrate); memorii
USB; dispozitive pentru redarea de fişiere cu
muzică descărcabile; player portabil
multimedia; transmiţătoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţie şi de
difuzare; balize de radio telefon şi stâlpi
telefonici; cabluri şi fire electrice; fibre
optice; cabluri cu fibră optică; fire metalice
pentru rezistenţe; electrozi; sisteme de
telecomunicaţii; terminale pentru reţele
telefonice; comutatoare telefonice;
echipamente pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi
prelucrare a informaţiilor; echipamente
telefonice; echipament pentru telefoane fixe,
transportabile, mobile, pentru mâini libere sau
activate prin voce; terminale multimedia;
terminale interactive pentru prezentarea şi
comandarea de bunuri şi de servicii; terminale
securizate pentru tranzacţii electronice,
inclusiv pentru plăţi electronice; aparate
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pentru prelucrarea plăţilor electronice; aparate
şi instrumente pentru receţia alfanumerică,
recepţia alfanumerică radio şi radiotelefonie;
telefoane, telefoane mobile şi microtelefoane;
faxuri; scanere; asistenţi personali digitali
(pda-uri); agende organizatoare electronice;
blocnotesuri electronice; tablete electronice;
unităţi electronice de mână pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia fără fir de mesaje cu
date şi de plăţi electronice; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; aparate pentru monitorizarea
consumului rezidenţial sau industrial de
energie electrică, gaz, căldură şi apă; aparate
şi instrumente electrice şi electronice pentru
utilizare la sau în legatură cu generarea sau
distribuţia de energie, gaze, apă sau
electricitate sau cu telecomunicaţii; aparate
pentru utilizare la comandă de la distanţă a
electricităţii, gazului, căldurii, apei şi surselor
de alimentare cu curent electric; aparate,
instrumente şi sisteme de navigaţie prin
satelit; accesorii pentru telefoane şi
microtelefoane; adaptori pentru utilizarea cu
telefoane; încărcatoare de baterii pentru
telefoane; unităţi cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru birou sau
montat  în  maş ină ;  suportur i  de
microreceptoare telefonice pentru
autovehicule; dispozitive hands-free pentru
căşti de telefon şi pentru alte dispozitive
electronice mobile; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefon; urele pentru
telefonul mobil; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; imprimante; DVD playere;
ecrane de afişare; sisteme de poziţionare
globală electronice; aparate şi instrumente

electronice pentru navigaţie, localizare şi
poziţionare; aparate şi instrumente de
monitorizare (altele decât cele pentru
monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente
radioelectrice; etichete electronice pentru
mărfuri; brăţări de identificare magnetice şi
codificate; carduri magnetice codate; aparate
de marit (fotografie); filme video: laptopuri;
aparate şi echipamente audio-vizuale;
accesorii electrice şi electronice şi
echipamente periferice destinate şi adaptate
utilizării cu calculatoare şi aparate
audio-video; cartele cu jocuri pentru
calculator; piese, racorduri şi accesorii pentru
toate bunurile menţionate anterior; programe
de calculator; programe de operare pentru
VPN (reţele private virtuale); software de
operare pentru WAN (reţea zonă extinsă);
software pentru operare LAN (reţea locală);
software operativ de USB; software de
calculator furnizat prin Internet; software de
calculator pentru sincronizarea datelor între
calculatoare, procesoare, recordere, monitoare
şi dispozitive electronice şi calculatoare
gazdă; software de calculator pentru cloud
computing; programe de sisteme de operare
pentru reţele; programe de calculator pentru
sisteme de operare; software de calculator
care asigură accesul securizat de la distanţă la
reţele de calculatoare şi de comunicaţii;
program software pentru securitatea
calculatoarelor; software firewall de
calculatoare; software pentru asigurarea
securităţii poştei electronice; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile)
disponibile on-line din baze de date sau de pe
Internet; software de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi internet; software de calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
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videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software de calculator permiţând cautarea şi
recuperarea de date; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculatoare şi
aviziere electronice; software de calculator
destinat utilizării în legatură cu producerea de
energie sau electricitate, furnizarea şi
distributia de gaz şi apa; software pentru
jocuri; programe de jocuri de calculator,
interactive multimedia; software de calculator
pentru jocuri de realitate virtuală; fişiere cu
muzică descărcabile; fişiere cu fotografii,
poze, grafice; fişiere cu imagini, filme, filme
video ş i  programe audio-vizuale
(descărcabile) furnizate on-line sau din baze
de date de calculator sau de pe internet sau de
pe site-uri web de internet; software de
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă; software de nagivaţie GPS;
dispozitive electronice digitale de mână şi
software aferent; aparate de redare MP3 şi alte
aparate de redare audio în format digital;
computere personale de buzunar, calculatoare
de buzunar, asistenţi personali digitali, agende
electronice, organizatoare electronice;
dispozitive electronice digitale mobile,
dispozitive pentru sistem de poziţionare
globală (GPS), aparate telefonice; dispozitive
digitale manuale şi mobile pentru trimiterea şi
receptionarea de apeluri telefonice, faxuri,
postă electronică şi alte informaţii în format
digital; telefoane fără fir; telefoane mobile;
piese şi accesorii pentru telefoane mobile;
telecopiatoare, roboţi telefonici, camere,
video-telefoane, software şi hardware de
recuperare a informaţiilor din telefon;
dispozitive electronice portabile pentru
recepţia, stocarea şi/sau transmisia de date şi
mesaje, precum şi dispozitive electronice care
permit utilizatorului să urmarească sau să
gest ioneze informa ţ i i le  personale;

echipamente şi instrumente electronice de
comunicare; aparate şi instrumente de
telecomunicaţie; litere, forme de litere şi
caractere, modele şi simboluri sub formă de
date înregistrate (electronice); cipuri, discuri
sau benzi conţinând sau pentru înregistrarea
de programe şi software de calculator; cipuri
RAM, memorie numai pentru citire (ROM);
aparate cu memorie cu semiconductoare;
jocuri de calculator şi electronice; manuale de
utilizator în formă citibilă electronic, citibilă
de masină sau citibilă de calculator pentru
folosirea cu, şi vândute ca o unitate cu toate
produsele mai sus menţionate; aparate pentru
memorarea şi conservarea datelor; unităţi de
disc fix; unităţi de stocare pentru unităţi de
discuri dure în miniatură; discuri audiovideo,
CD-ROM-uri şi discuri digitale versatile;
suporturi de mouse; baterii; baterii
reîncărcabile; încărcătoare; încărcătoare
pentru acumulatoare electrice; căşti audio;
căşti stereo; căşti de introdus în ureche;
difuzoare stereo; difuzoare; difuzoare audio
de uz casnic; boxe de monitor; boxe de
calculator; miniboxe stereo; receptoare radio,
amplificatoare, dispozitive de înregistrare şi
redare de înregistrări audio, fonografe
electrice (aparate de înregistrare electrice),
aparate de redare, aparatură stereo hi-fi,
aparate de înregistrare şi redare de benzi,
difuzoare, unităţi cu mai multe boxe,
microfoane; dispozitive digitale audio şi
video; aparate de înregistrare şi redare de
casete audio, aparate de înregistrare şi redare
de casete video, aparate de redare de discuri
compacte, aparate de înregistrare şi redare de
DVD-uri, aparate de înregistrare şi redare de
benzi digitale audio; aparate digitale pentru
redarea muzicii şi/sau imaginilor video;
radiouri; camere video portabile; mixere
audio, video şi digitale; transmiţătoare radio;
echipamente audio pentru automobile;
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echipament de calculator pentru utilizare cu
toate produsele menţionate anterior; aparate
electronice cu funcţii multimedia, utilizate cu
bunurile de mai sus; aparate electronice cu
funcţii interactive destinate utilizării cu toate
produsele susmenţionate; părţi şi garnituri
pentru toate produsele susmenţionate; huse,
genţi şi cutii adaptate sau cu formă adaptată
pentru a conţine toate produsele
susmenţionate, din piele, imitaţii din piele,
pânză sau materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în domeniul calculatoarelor,
calculatoarelor tableta, hardware-ului de
calculator, software-ului de calculator,
perifericelor de calculator, produselor
electronice de larg consum, al produselor şi
accesoriilor de telecomunicaţii şi multimedia,
al telefoanelor mobile, al dispozitivelor
electronice digitale mobile şi al altor produse
electronice de larg consum şi al accesoriilor,
perifericelor şi a genţilor de transport pentru
aceste produse, şi demonstraşii de produse
care au legatură cu acestea; furnizarea de
informaţii despre produse şi servicii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare; servicii de intermediere comercială;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; furnizarea unei pieţe
on-line pentru cumpăratorii şi vânzatorii de
bunuri şi servicii; furnizarea, în scopuri
comerciale şi/sau publicitare, prin intermediul
unui site web, de evaluări, recenzii şi
recomandări despre prestatorii de servicii şi
producatorii de bunuri; prelucrare electronică
a datelor; strangerea în beneficiul unor terţi, a
unei varietăţi de furnizori de servicii, în
domeniul serviciilor on-line, comunicaţiilor,
tehnologiei informaţiilor şi serviciilor
editoriale, pentru ca aceşti clienţi să

vizualizeze şi să aleagă în mod convenabil
aceste servicii; servicii computerizate de
stocare şi accesare de date; compilarea
informatiilor în baze de date computerizate;
servicii de localizare a stocurilor în baze de
date; servicii de facturare; servicii de
vizualizare şi accesare a facturilor;
contabilitate; evidenţă contabilă; consultanţă
şi informaţii privind contabilitatea; servicii de
marketing şi promovare; organizare şi
gestionare de programe de loializare sau
promoţionale pentru clienţi; servicii de
furnizare de informaţii comerciale; furnizare
de informaţii de afaceri comerciale; servicii
de intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii; negociere şi încheiere de tranzacţii
comerciale pentru terţi; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori;
studii de piaţă; organizarea de expoziţii,
concursuri, târguri şi evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare; furnizare de spaţiu
pe pagini web pentru promovarea de produse
şi servicii; realizare, compilare şi difuzare de
anunţuri comerciale şi publicitare; servicii de
carduri de fidelitate; promovarea vânzărilor
pentru terţi; administrarea afacerilor în sistem
de franciză; închirierea spaţiilor publicitare;
furnizare şi închiriere de spaţiu publicitar pe
internet; furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet; furnizarea
unui ghid de publicitate online cu motor de
căutare care conţine bunuri şi servicii oferite
de furnizori online, managementul fişierelor
computerizate; sondaje de opinie;
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri); intermedierea
serviciilor de telecomunicaţii; intermedieri de
promoţii de vânzare; închiriere de automate
de vânzare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; finanţarea de
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proiecte de construcţii (servicii financiare);
administrarea de proprietăţi imobiliare;
servicii de administrare de imobile, şi anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare şi finanţare; agenţie de închiriere
proprietăţi imobiliare; încasări de chirii;
concesionări de bunuri imobiliare; încheiere
de contracte de închiriere; credite pentru
contracte de închiriere; estimari financiare de
costuri de reparaţii; estimari financiare; agenţii
de încasare a creanţelor; curtaj în proprietăţi
imobiliare; emitere de bonuri valorice;
estimări financiare imobiliare; estimări
imobiliare; brokeraj de asigurări; brokeraj
imobiliar; brokeraj financiar; brokeraj de
mărfuri; brokeraj de garanţii reale imobiliare;
brokeraj cu garanţii reale mobiliare; servicii
de brokeraj; furnizare de opţiuni multiple de
plăţi prin intermediul terminalelor electronice
operate de clienţi disponibile la punctele de
vânzare cu amănuntul; servicii de consiliere,
consultanţă şi informaţii în domeniul tuturor
serviciilor menţionate anterior; consultanţă şi
informaţii în domeniul financiar, imobiliar;
servicii de finanţare; transfer electronic de
fonduri; girare de proprietăţi imobiliare;
împrumuturi cu plata în rate ori pe bază de
amanet; închirieri de apartamente; închirieri
de spaţii pentru birouri; închirieri de spaţii
comerciale; închirieri de proprietăţi
imobiliare; închirieri de exploatări agricole;
împrumuturi pe bază de ipotecă; servicii
financiare legate de ipoteci; finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
servicii de asigurări legate de imobiliare;
servicii de management pentru proprietăţi
imobiliare; colectarea de debite din închrierea

de imobile; cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru alţii; servicii de
management pentru investiţii imobiliare;
servicii oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri; servicii de vânzare şi cumpărare
de valută; managementul financiar al
societăţilor de portofoliu; servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile
oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele
de fidelizare a clienţilor; emiterea de
certificate pentru cadouri (semne de valoare);
emiterea de semne de valoare; evaluări de
proprietăţi imobiliare; banking; home
banking; strângerea de fonduri în scopuri
caritabile; gestionarea fondurilor de investiţii;
obţinerea de fonduri pentru investiţii,
consultanţă privind fondurile de investiţii;
servicii de transfer şi tranzacţionare a
fondurilor de investiţii, administrarea
fondurilor pentru investiţii, furnizarea de
fonduri pentru cumpărarea în rate şi pentru
leasing; servicii de sponsorizare financiară;
împrumuturi financiare; fonduri de investiţii
şi economisire; leasing imobiliar.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalarea de reţele de telecomunicaţii,
instalare de reţele de calculatoare; instalarea
de echipamente de telecomunicaţii fără fir şi
de reţele locale fără fir; instalarea de reţele de
comunicaţii electronice, întreţinere şi reparaţii
de reţele de telecomunicaţii, servicii de
întreţinere şi reparaţii de reţele de
calculatoare; instalare, întreţinere şi reparare
de hardware de calculator şi a aparatelor de
telecomunicaţii, instalare, întreţinere şi
repararea de, telefoane, telefoane mobile şi
căşti telefonice, radioreceptoare, aparate de
telecomunicaţii radio, aparate de telefonie
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radio, calculatoare şi agende personale,
hardware de calculator, transmiţătoare şi
receptoare de satelit, aparate şi echipamente
electronice, echipamente electronice pentru
afaceri, maşini şi echipamente de birou,
calculatoare notebook şi tablete, aparate şi
echipamente de televiziune şi radio, aparate şi
echipamente fotografice şi de imagistică,
reţele de comunicaţii; instalare, întreţinere şi
reparare de aparate de securitate şi de
autentificare; întretinere şi reparare de aparate,
instrumente şi sisteme electronice de navigaţie
şi poziţionare; instalare, reparare şi întreţinere
de dispozitive sau instrumente pe gaz, petrol
sau electrice care folosesc gaz, petrol sau
electricitate; instalare, reparare şi întreţinere
de contoare de gaz, petrol, electricitate sau de
apometre; poziţionare, pozare, îngropare,
instalare, reparare şi întreţinere de cabluri;
servicii de informare, consiliere şi consultanţă
cu privire la serviciile de mai sus inclusiv
furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizate sau prin internet, sau prin alte
mijloace; servicii de informaţii şi recomandări
cu privire la construcţia, întreţinerea şi
repararea casei, furnizate prin intermediul unei
legături de telecomunicaţii; servicii de
informare şi consiliere cu privire la
întreţinerea şi repararea vehiculelor, toate
furnizate prin intermediul unei legături de
telecomunicaţii; servicii de informaţii în
domeniul reparaţiilor sau instalării, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe Internet.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe de
radio sau de televiziune; transmisia de
programe tv şi radio; servicii de difuzare şi
transmisie televizată, operare de reţele de
televiziune, distribuirea şi difuzarea de
programe de televiziune; difuzare de
informaţii prin intermediul televiziunii;
transmisie de date computerizate prin

televiziune; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; comunicaţii prin terminale
de calculator sau prin retea cu fibră optică;
comunicaţii radiofonice sau telefonice;
servicii de radiotelefonie mobilă; furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
computere; furnizarea de forumuri online;
furnizarea accesului la baze de date; servicii
de inserare electronică (telecomunicaţii);
furnizarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea informatică mondială; agenţii de
informaţii (ştiri); închirieri de aparate de
telecomunicaţii; servicii de teleconferinţe sau
de videoconferinţe; mesaje electronice;
închiriere de timp de acces la reţele
informatice mondiale; servicii de difuzare de
materiale audio şi video prin Internet; servicii
de difuzare video pe internet sau în alta reţea
de comunicaţii de materiale video încărcate,
postate şi etichetare, generate de utilizatori;
transmisie electronică de sunet, video şi
informaţii; furnizarea accesului utilizatorilor
multiplii la o reţea media socială, pe care sunt
site-uri web cu informaţii, materiale audio şi
v ideo ;  se rv i c i i  de  comunica ţ i i ,
telecomunicare, difuzare şi transmisie de
mesaje; servicii de internet, respectiv
furnizarea accesului la internet (furnizori de
internet), furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la internet sau la baze de date,
telecomunicarea de informaţii (inclusiv de
pagini web), de programe de calculator şi de
alte date; servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru cele enumerate; inclusiv, dar fără a se
limita la toate serviciile menţionate anterior
furnizate prin intemiediul reţelelor de
telecomunicaţii, prin livrare on-line şi prin
internet şi reţeaua globală de calculatoare;
servicii de radiodifuziune prin internet;
transmisie continua (streaming) de materiale
audio pe Internet; transmisie continuă
(streaming) de material video pe Internet;
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difuzare de programe prin Internet; furnizare
de linii de chat pe internet; furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii
telefonice şi linii dedicate; difuzare de
programe video şi audio prin internet;
furnizarea accesului la site-uri de MP3 pe
Internet; furnizare de conexiuni de
telecomunicaţii la Internet sau la baze de date;
acces la conţinut, pagini de internet şi
portaluri; servicii poştale care utilizează
Internetul şi alte reţele de comunicaţii;
furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare; difuzare de programe de
televiziune; furnizare de servicii de
comunicaţii online; comunicarea cu terminale
de computere şi acces internet; furnizarea de
chartroom pe internet; furnizarea unui avizier
interactiv online; servicii de colectare şi
transmisie de faxuri si mesaje; transmisie de
date şi informaţii prin mijloace electronice,
calculatoare, cablu, radio, teleimprimare,
mesagerie electronică, telecopiere, televiziune,
microunde, raze laser, satelit de comunicaţii
sau mijloace electronice de comunicaţii;
transmisia de date prin aparate audio-video
controlate de aparate sau calculatoare de
procesare de date; furnizarea accesului la baze
de date şi registre de informaţii prin reţele de
comunicaţii pentru obţinerea de date cu privire
la muzică, materiale video, filme, cărţi,
televiziune, jocuri şi sporturi; furnizarea
timpilor de acces la reţele electronice de
comunicaţii în scopul de a identifica, localiza,
grupa, distribui şi gestiona datele şi link-urile
catre alte servere de calculator procesoare de
calculator şi utilizatori de calculator;
furnizarea de baze de date de calculator sub
forma unui buletin informativ din domenii
legate de muzică, video, film, cărţi,
televiziune, jocuri si sport; furnizare de
servicii de conectare şi de acces la reţele de

comunicaţii electronice, pentru transmisia sau
receptarea de materiale audio, video sau
multimedia; servicii de consultanţă, informaţii
şi consiliere în domeniul serviciilor
menţionate anterior; furnizarea accesului la
baze de date şi sisteme de operare.
40 Fabricare la comandă a calculatoarelor,
calculatoarelor tabletă, hardware-ului de
calculator, software-ului de calculator,
perifericelor de calculator, produselor
electronice de larg consum, al produselor şi
accesoriilor de telecomunicaţii şi multimedia,
al telefoanelor mobile, al dispozitivelor
electronice digitale mobile şi al altor produse
electronice de larg consum şi al accesoriilor,
perifericelor şi a genţilor de transport pentru
aceste produse.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de cercetare de
laborator; administrarea cercetărilor,
proiectare şi dezvoltare de proiecte; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs; cercetare
tehnică; servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare,
programe de calculator, sisteme de calculator,
soluţii pentru aplicaţii software pe calculator,
jocuri de calculator, software pentru realitate
virtuală, sisteme de prelucrare de date,
administrare de date, sisteme de prelucrare de
informaţii computerizate, servicii de
comunicaţii, soluţii de comunicaţii, aplicaţii
de comunicaţii, sisteme de comunicaţii şi
interfeţe de reţea şi acordare de consultanţă
tehnică, informaţii şi consiliere cu privire la
cele menţionate anterior; proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; creare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele cloud computing; concepere şi
planificare tehnică  de re ţele de
telecomunicaţie; concepere şi dezvoltare de
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programe de securitate Internet; proiectare şi
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice; realizarea de teste tehnice; teste
industriale; redactare de rapoarte şi studii
tehnice; servicii IT; cloud computing
(furnizarea de aplicaţii comerciale standard,
servicii IT); proiectare de hardware de
calculator; întreţinerea, actualizarea şi
proiectarea de software de calculator;
programare pentru calculatoare; pregătire şi
furnizare de informaţii în domeniul
calculatoarelor şi instalaţiilor pentru reţele de
calculatoare; servicii de consiliere şi
consultanţă tehnică în domeniul IT şi
telecomunicaţii; consultanţă în domeniul
reţelelor şi serviciilor informatice cloud
computing; consultanţă tehnică cu privire la
utilizarea şi folosirea de software de
calculator; servicii de consultanţă şi informaţii
în domeniul integrarea sistemelor de
calculator, tehnologia informaţiei, arhitectura
şi infrastructura tehnologiei informaţiei;
consultanţă în materie de securitate
informatică; proiectare şi dezvoltare de
sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipament de telecomunicaţii; servicii de
operator în materie de prelucrare de date;
servicii de asistenţă operaţională pentru reţele
de calculator, reţele de telecomunicaţii şi
reţele pentru transmisie de date; servicii
informatice on-line; servicii de programare
prestate on-line; programare de programe de
securitate pentru internet; închirierea de
calculatoare; închiriere de aparate şi
echipamente pentru hardware şi software;
proiectare, desen şi întocmirea documentaţiei,
toate pentru compilarea paginilor web pe
internet; servicii virtuale şi interactive de
creare a imaginii; crearea, operarea şi
menţinerea de baze de date şi intraneturi;
crearea şi întreţinerea de site-uri; crearea,
întreţinerea şi găzduirea site-urilor web pentru

terţi; găzduirea de baze de date, loguri web,
portaluri web; găzduire de platforme pe
internet; găzduire de aplicaţii software pentru
calculatoare, pentru terţi; găzduire de spaţiu
de memorie pe internet; găzduire şi închiriere
de spaţiu de stocare pentru pagini web;
găzduire de platforme de comerţ electronic pe
Internet; găzduire a aplicaţiilor multimedia şi
interactive; găzduire de software pentru
administrarea bibliotecilor; găzduire de
facilităţi on-line pentru conducerea discuţiilor
interactive; furnizarea de facilităţi web online
pentru terţi; găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţii computerizate; găzduire de
servere; servicii de instalare şi întreţinere de
software; furnizarea de acces temporar la
aplicaţii online, instrumente software şi
software online nedescărcabil pentru operare
de reţele de calculatoare şi servere; închiriere
de software de operare pentru utilizarea unei
reţele cloud computing şi accesul la aceasta;
închirierea de software de operare pentru
reţele informatice şi servere; închirierea
serverelor web; închiriere de software de
jocuri pe calculator; furnizare de acces
temporar la software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea şi folosirea
unei reţele informatice de tip cloud;
furnizarea accesului temporar la programe
pentru securitatea internetului; închiriere de
spaţiu de memorie pe servere pentru
găzduirea de buletine informative electronice;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii pentru securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului neautorizat în reţele; administrare
de proiecte IT; configurare de reţele de
calculatoare prin software; servicii de
integrare a sistemelor informatice;
administrare de proiecte informatice în
domeniul prelucrării datelor electronice
(EDP); administrare de servere; elaborare de
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programe pentru calculator în domeniul
telecomunicaţiilor; crearea şi proiectarea de
pagini web pentru terţi; consultanţă în materie
de design de pagini web; design de site-uri
web; proiectare de pagini web în scopuri
publicitare; proiectare de pagini principale şi
de site-uri web; design de pagini principale şi
pagini web; design şi dezvoltare de software;
creare de software; scriere de software de
calculator; servicii de dezvoltare de pagini
web; servicii de proiectare şi creare de pagini
web; actualizarea bazelor de date informatice;
servicii de analiză privind calculatoarele;
proiectare de sisteme de comunicaţii; stocarea
electronică a datelor; exploatare de date;
analiză computerizată a datelor; cercetare
privind prelucrarea de date; servicii de
proiectare; creare de design de produse de
consum; dezvoltare de produse; servicii de
design de produs; servicii de proiectare reţele
de telecomunicaţii; servicii de proiectare reţele
de calculatoare; actualizări pentru componente
hardware.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
acordarea de licenţe pentru software;
acordarea de licenţe pentru calculatoare;
furnizarea unui site web pentru relaţionare
socială (matrimoniale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05665
(151) 25/08/2015
(732) S.C. MAX BET JOCURI

ELECTRONICE S.R.L., Str.
Bărăţiei nr. 31, et. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L.,
Bucharest Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

540)

U
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:010104; 011108;

040503; 040505; 270507; 270521;
290101;  

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

35 Publicitate; comercializare cu amănuntul
în magazine nespecializate a produselor unor
terţi, în special a produselor alimentare,
băuturilor, produselor din tutun şi produselor
nealimentare.
41 Activităţi sportive, recreative, de
divertisment, jocuri şi concursuri; jocuri
online; servicii de casino şi loterie; parirui;
jocuri şi jocuri de noroc; pariuri şi jocuri
electronice, inclusiv în mediul online.
43 Servicii de alimentaţie publică; bar;
restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 25.08.2015

23

(210) M 2015 05664
(151) 25/08/2015
(732) S.C. MAX BET JOCURI

ELECTRONICE S.R.L., Str. Bărăţiei
nr. 31, et. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MAXFUN

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:010105; 011108;

040503; 040505; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; comercializare cu amănuntul în
magazine nespecializate a produselor unor
terţi, în special a produselor alimentare,
băuturilor, produselor din tutun şi produselor
nealimentare.
41 Activităţi sportive, recreative, de
divertisment, jocuri şi concursuri; jocuri
online; servicii de casino şi loterie; parirui;
jocuri şi jocuri de noroc; pariuri şi jocuri
electronice, inclusiv în mediul online.
43 Servicii de alimentaţie publică; bar;
restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05666
(151) 25/08/2015
(732) S.C. MAX BET S.R.L., Str. Bărăţiei

nr. 31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L.,
Bucharest Business Park, Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MAXFUN

(591) Culori revendicate:roşu, galben
(531) Clasificare Viena:010105; 011108;

040503; 040505; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; comercializare cu amănuntul
în magazine nespecializate a produselor unor
terţi, în special a produselor alimentare,
băuturilor, produselor din tutun şi produselor
nealimentare.
41 Activităţi sportive, recreative, de
divertisment, jocuri şi concursuri; jocuri
online; servicii de casino şi loterie; parirui;
jocuri şi jocuri de noroc; pariuri şi jocuri
electronice, inclusiv în mediul online.
43 Servicii de alimentaţie publică; bar;
restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05667
(151) 25/08/2015
(732) BOTĂU BOGDAN, Bd. Nicolae

Titulescu nr. 117, bl. 30, sc. 3, ap. 23,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

AZARIA

(591) Culori revendicate:roşu

  (531) Clasificare Viena:270502; 290101;  

(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05668
(151) 25/08/2015
(732) BOTĂU BOGDAN, Bd. Nicolae

Titulescu nr. 117, bl. 30, sc. 3, ap. 23,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

PRECISELY THE BEST                    
INGREDIENTS

(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05669
(151) 25/08/2015
(732) S.C.  MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, ap.
1, sector 1, 11424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Săptămâna Financiară

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020125;

270512; 290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05670
(151) 25/08/2015
(732) BASALIC MIHAI, Str. Alexandru

Lăpuşneanu nr. 32, bl. C6, sc. B, et. 4,
ap. 32, jud. Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

POEditor

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

9 Programe pentru computer şi hardware
computer pentru utilizare în localizarea de
limbă, prin intermediul traducerii, subtitrării,
dublării, captării de text pentru filme,
programe tv video şi media digitală în
general.
42 Furnizarea temporară pentru utilizare
online de programe pentru computer
nedescărcabile pentru traduceri.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 25.08.2015

26

(210) M 2015 05671
(151) 25/08/2015
(732) S.C. IANCOMP S.R.L., B-dul

Tineretului nr. 2,bl.B1, sc. D, ap. 44,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

BBPGP

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou;.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea afarente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05672
(151) 25/08/2015
(732) S.C. FABRICA DE GUST S.R.L.,

Aleea Prof. Ioan Petru Culianu nr. 1,
jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

    BRUNO
(591) Culori revendicate:maro (pantone

4705C), galben (pantone 1235C)
(531) Clasificare Viena:080725; 270503;

270507; 270514; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora; produse de patiserie şi cofetărie;
ciocolată şi deserturi; alimente semipreparate
şi gustări, inclusiv clătite, cu excepţia
îngheţatei şi a produselor pe bază de îngheţată.
32 Băuturi nealcoolice.
35 Contabilitate, publicitate, administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); distribuirea de
eşantioane, management computerizat al
fişierelor, facturare, publicitate online pe o
reţea de computer; organizarea de târguri
pentru scopuri comericale sau publicitare;
servicii de franciză; comerţ cu amănuntul
on-line şi off-line.
43 Restaurante, servicii de bar, cafenele,
catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05673
(151) 25/08/2015
(732) CSM LEDSHOP S.R.L., Str.

Alexandru Ioan Cuza nr. 17, bl. 17, sc.
1, ap. 7, jud. Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CARTECH

(591) Culori revendicate:negru (pantone
426C), roşu (pantone 1805C)

(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
260419;  

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

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;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru

calculatoare, extinctoare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05660
(151) 25/08/2015
(732) S.C. TORRENT PHARMA S.R.L.,

Str. Ştirbei Vodă nr. 36, et. 2, biroul A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GingkoHELP

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05661
(151) 25/08/2015
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SCISSORS DAY

(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05662
(151) 25/08/2015
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SHOPPING DAY
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 05663
(151) 25/08/2015
(732) S.C. MAX BET S.R.L., Str. Bărăţiei

nr. 31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

U
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:010104; 011108;

040503; 040505; 270507; 270521;
290101;  

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

35 Publicitate; comercializare cu amănuntul în
magazine nespecializate a produselor unor
terţi, în special a produselor alimentare,
băuturilor, produselor din tutun şi produselor
nealimentare.
41 Activităţi sportive, recreative, de
divertisment, jocuri şi concursuri; jocuri
online; servicii de casino şi loterie; pariuri,
jocuri şi jocuri de noroc; pariuri şi jocuri
electronice, inclusiv în mediul online.
43 Servicii de alimentaţie publică; bar;
restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜


